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 תושעל םיעדוי םירואזוניד
 לע וארק - םיליעומ םירבד הברה
 דומעבש הבתכב רואזונידה רבנד
1. 

 תויהל םילולע דיתעב םייחה
 תאז ושיגרה - שממ םידיחפמ
 הבתכ .היונאראפ קחשמב םכמצעב
 !תוריהז ...39 דומעב

 וכז םיאבה םי-\\ז2-ה תרשע
 םטפ (גגה6 תנתמ ₪(: קחשמב
 :(םהיתבל חלשיי קחשמה)

 ,ףסא ןמצש .הלופע ,ןתנוי הפי
 . ןירפוס .הפיח ,םעונ ףלוו .םי-תב
 ,ימר לעפא .ביבא-לת ,ףסא
 .םי-תירק ,ןורוד רידא .אבס-רפכ
 וקסרודואת .ביבא-לת ,בירי ןדס
 ,לאומש רבליס .אבס-רפכ ,ירדנא
 .אבס-רפכ ,ינוי רגדובמה .הננער

 סקימ :סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח
 1 שרו
 ןודשה םעז :(
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 םיטסווק השולש :
 6: :םיפיט
 !םישדח םיקחשמ :ודנטנינ
 שדוחה וז?
 !ךרדב הדאיפמילואה :6
 'םישדח םיקחשמ :יוב םייג
 ןודשה םעז :רטסופ
 מ ב 6 -שט=
 םייפמילוא םיקחשמ :5(:%
 \\1/ ר"ד

 5/1 :שדח בשחמ

 םידיקפתה ףשא :םידיקפת יקחשמ
 1ה1606000ז :חול יקחשמ
 :םידיקפת יקחשמ
 הבישמ ייפ הל ןגרומ
 היונאראפ :םידיקפת יקחשמ
 \1/ 6? :םידיקפת יקחשמ
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 הקפה ,לוהינ * יקיק-ןב הניד :תכרוע * ביבר דוד :להנמ
 ,רוצ-ןב ףחש :םיעובק םיפתתשמ * ףארצ יליל :תועדומו
 בוציע * ייפ הל ןגרומ ,\/12 ר"ד ,טולומ ןרע ,יקצסיפ לייא

 ,לגיפש הקירא :תבשחוממ הקיפרגו רדס * רנימק ולוס :יפרג |
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 .דבלב ותאצוה םויל םינוכנ ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה

 !מי-\/17, ולה
 שז> םכילא עיגמ םעפה

 ץוחמ תחא לגר םע םיבשוי םתאשכ
 םתנכה רבכ םאה .םידומילה תנשל
 םימיל םיקחשמ לש המירע ךמצעל
 ?םימחה

 םיכסמ ימוליצ ונלביק אל דוע
 תואצותל ועיגהש םי-ו/[12-המ
 ונחנא ?םכתא המ .םיקחשמב תוהובג
 םיחיטבמו םייניע ןוילכב םיכחמ
 םימוליצה לכ תא ןותיעב םסרפל
 !לבקנש

 12 לש יחכונה ןוילגב
 םישדח םיסופיט המכ ונילא ופסוותה
 טולומ ןרע :בל ומיש .םיניינעמו
 המיכסהש ,ייפ הל ןגרומב לקתנ
 אשונב תולאש לע תונעל ול רוזעל
 יאדכש רבתסמ .םידיקפת יקחשמ
 דומעב ךכ לע וארק) !הציפ לוכאל
 תמועל דימעהל רשפא .(8
 תא תירזכאהו הקירבמה הפשכמה
 אוה ?ותוא םיריכמ .ךורש אגרש
 םע דחא םוי תכרעמל ונילא עיגה
 המ") םירבכע לַע תולאש ןומה
 .("?בשחמה לש רבכע םיליכאמ
 שי לבא ונלוכיש לככ ול ונרזע
 .הנקת ירסח טושפ םהש םישנא

 הסינו העש יצח דמע אגרש
 אוה ףוסב .בשחמה תא קילדהל
 המ" לאשו 885-ל רשקתה
 וילא הרזח ונפליט - "?םישוע
 .עקשל רבוחמ עקתה םא ונלאשו
 םירורפגהו" ,אגרש הנע ",ןכ"
 שרק תחידב) "!ירמגל םישדח
 .(...םיציזמוקל איבהל רשפאש

 ,ךורש אגרש לע עומשל חמשנ
 תיבב ,התיכב וב םילקתנ םתא םא
 תוחידב וחלש .רחא םוקמ לכב וא
 יפל) תכרעמל תויולג לע אגרש
 .(ן[כותל תחתמש תרגסמבש תבותכה
 תא םסרפל םיחיטבמ ונחנא
 .רתויב תוחלצומה תוחידבה

 םג ונהיתש םיחוטב ונחנא
 ליכמש ,םידיקפתה יקחשמ רודממ
 םיקרוא ,םישדח םינומחית םעפה
 םי-\\12-ש םיקחשמ רפסמו םיבוט
 .םיריכמ אל דוע םייתימא

 םיענ שפוחו המיענ האירק
 - ראודב ונתוא ףיצהל וכישמהו
 !שדוחה \א17 אשונב דחוימב
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 ,בוט רתוי קר - תואיצמה ומכ
 !תיבב ךלצאו

 םיקחשמה םוחתב רתויב טהולה שודיחה
 אשונב אבה בלשה םג אוה םייתיבה
 רטסולוה תכרעמ :תילאוטריוה תואיצמה
 םינשייח תידיו םייפקשמ ללוכ ,0
 םכל תרשפאמש ,תינרדומ רפוס-ארטלוא
 .הגוצתב ינדיתעה דויצב טולשל

 שדחה רושכימה לבא ,ןימאהל השק
 ידכ ,יאקירמאה יצה יסייט תבוטל חתופ
 םישדחה ברקה יסוטמב טוונל םהל עייסל
 רמואש ימ שיש ךכ לכ םיידוס םיסוטמה)
 הלע רקחמה .(!םימייק אל ללכב םהש
 רבד לש ופוסב החדנ לבא םירלוד ידראילימ
 תוטלחה תא טילחמש - ןוגטנפה ידי לע
 .ב"הרא תואבצ לש שכרה

 תושעל רשפא רתוי חלצומ שומיש הזיא
 ,התיבה האיבהל רשאמ השידחה היגלונכטב
 םלועב ריחמה ?םיחלצומ םיקחשמ המכ םע
 המכ :ןיינעמ .דבלב רלוד 800-כ אוה לודגה
 ?קחשמ לב הלעי
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 60 ₪0₪1-ה בוציע תונמא
 והז ?רתוי הפי רישכמ םעפ םתיאר

 ןיב האלכה אוהש ,וטחשסו[688-ה
 לש רוטילקת ןיבל 550/ לש 66
 םיקחשמ שוכרל רשפא ,ןכ 6
 ירוטילקת תונקל םג רשפא - םירוטילקתב
 בוט רתוי עמשית ירקנא יתא וליפא) הקיסומ
 .(?אל ,הזכ רישכמב

 םיטנטפ ינימ לכ תושעל עדוי רישכמה
 ידכ ,לוקה ספ תא קיתשהל ומכ ,םידחוימ
 יווילב רישל לכוי ינתפאשה \/12 -הש
 .ילקיסומ

 תרבח םג ,םהל תפכיאש םישנאה לכ ומכ
 תוכיאל תוירחאה םוחת םע ההדזמ ודנטנינ
 הביבס תוכיא רבחל רשפא ךיא .הביבסה
 תכרעמ רוציל ,לשמל ,רשפא ?םיקחשמל
 תא ליעפתש (שמשה חכמ תלעפומ) תירלוס
 ידי לע השענ חותיפהו רקחמה .קחשמה
 ונל םירפסמו 166 עופוחפטוסת תרבח
 םג רישכמה תא שוכרל לכונ וטוטואש
 .הבורקה הנשה ךות ילוא - ונצראב



 -ב שדח
 ןרד

 : בשחמ יקחשמו תורפס תניפ 8
 דבלב ח"ש 399 לש רלחמב הגס 8
 תרוכשמ ?שולת ךרד םלמולשתל תורשפא 8

 ךשמנ רפסה עובש םקשב קר !םימי שדוח

 ו ' 50, קנע תוחנה לבקל ןאונ
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 !רתויב םיחונה םימולשתה ירדסהו 'י. >\?ארשאהמ תונהל ואוב

 .הנוכנה הרוטרפמעב קוידב (:%% גוזלמה :המיענ הריואב תונקל ואונ

 הפלחהל םינתינ - וצרת םא םירפס

 לכמ בושחו רתול == לוז ,רתול םיענ ,רתוי םלתשמ הז

 6 .הנשה לכ ךתורשל ונחנא

 :םימקשב סקאולרט תוקלחמב גישהל ןתינ
 ם?-תב 6 ןולל?א ןולנק ,םקש :ןג-תמר 6 לוריבג-ןבא ,םקש :ביבא-לת 8
 /רפמה בל ,םקש ,םיאלבנה לדגמ ,םקש :הפלח 6 ןולצל-ןושאר 8
 עבש ראב 8

 םיאור

 ןמזה עיגהש בשוח ךניא ,ביבח וא?
 ,/0 םיגשומה טלסב רדס תצק תושעל
 ?"וכו 51קתא \(004 ,היצולוזר

 ...תעה העיגה ,אל וא ןכומ
 םינש 10 ינפל /6-ה בשחמ דלונשכ

 ידכ) הגוצת סיטרכ 18%1 תרבח ורובע הרצי
 םשב (...גצה לע והשמ תוארל היהי רשפאש
 טסקט גיצהל בשחמל רשפיא הז סיטרכ .ונומ
 ונומ סיטרכל ליבקמב .דיחי עבצב (תויתוא)
 רשפיאש (יפרג םאתמ) 0. סיטרכ םג רצונ
 היצולוזרב םיטוטרשו הקיפרג תגצה
 לע תודוקנ תופיפצ)
 320%200 לש (ךסמה
 תינמז-וב םיעבצ העבראב
 .(תויורשפא 16 ךותמ)
 םג רשפיא הז סיטרכ
 תוכיאב טסקט תגצה
 .דואמ הדורי

 ינפל בר ןמז רבע אל
 אל הזש ואר םינרציהש
 אצי הנש התואב דוע .הז
 סיטרכ םלועה ריוואל
 יפרג םאתמ - 4
 תגצה רשפיאש - רפושמ
 ,תינמז-וב םיעבצה 16 לכ
 640%350 לש היצולוזרב
 טסקטו (600.\-מ םיילפכ)
 .הבוט תוכיאב

 ורבג םינשה םע
 .(!ונחנא הז) להקה תולוק
 םיעבצ רתוי הצר םלועה
 ךכ .רתוי ההובג תוכיאו
 הנוש הטישב לעופש י/00.\ -ה סיטרכ דלונו
 הקיפרג תגצה רשפאמ י/04-ה .םימדוקהמ
 וב םיעבצ 16-ו 640%480 לש היצולוזרב
 .םיירשפא םינווג 262,000 ךותמ ,תינמז
 טוטרש תונכותב תלעפהל הייטנה הלחהשכ
 םיוק ,תגצהו הלועמ הקיפרג תובייחמה
 /(00\ סיטרכ והז .00/\5/\-ה םג רצונ םינידע
 היצולוזרב תונומת תגצה רשפאמש ,רפושמ
 .1024%768 וליפאו 800%600 לש

 תויהל קסעה תצק ליחתמ וז הדוקנב
 םע בשחמה תא תינקשכ ירה ...לבלבמ
 256 תוארל לכותש רכומה ךל רמא 54
 ,יריקי ,ץכבו ?תרחא רמוא \\12 ר"דו םיעבצ

 הגוצת '0'שרכ םע ל\)
 וא /0.4-ב סיטרכב !העוט וניא \/12  ר"ד
 א[60. ארקנה ףסונ יפרג בצמ ונשי 5/4
 תגצה רשפאמה םיעבצ בר יפרג םאתמ -
 וליחתת םרטב לבא .תינמז וב םיעבצ 6
 םיעבצה םתוא לכ :בל ומיש ,החמשמ דוקרל
 ,320א200 לש היצולוזרב וגצוי םיאלפנה
 ...000.4 תוגוצתב ומכ קוידב

 םיקחשמב םימוקע יד םיוק הארת ןכל
 תעב םיעבצ 256 גיצהל םירמיתמה ,םישדחה
 :תחא הנועבו

 ?004/\5 תינק המל ,תאז לכבו

 תאז רשבל יל רצ ...לאוש ינא םג ,ההא
 רקיעב שמשמ בשחמה םא ךא ,םכל
 !02(/\5/\ תגוצתב ןורתי לכ ןיא ,םיקחשמל
 בצמב םילעופ םיינרדומה םיקחשמה בור
 .בצמב רופיש היהי דיתעב ילוא .4

 הגוצתה יסיטרכ אשונב בושח טרפ דוע
 הגוצתה יסיטרכל ,ןכ .םהלש ןורכיזה אוה
 ןורכזמ דרפנ ימינפ ןורכז ונשי םייפרגה
 ₪04 ,16% שי 604-ה סיטרכ לע .בשחמה
 256% ליכמ 04-ה סיטרכו 64% ליכמ
 ןורכיזל םיכייש םניא וללה ןורכיזה יביכר)
 תגצהל ץוחנ הז ןורכיז ..בשחמה לש ליגרה
 היה אל םא .גצה לע תוריהמב הנומתה
 היה ףסונ ןורכיזב דייוצמ הגוצתה סיטרכ

 םעפ לכב תוינש המכ ןיתמהל ךילע
 תשכר םא וליפא ,הקיפרגה תינתשמש
 41 בשחמ

 ביחרהל ןתינ 5/04-ה ימגדמ קלחב
 ןורכז רתוי שיש לככו 1א1-ל דע ןורכזה תא
 רתוי םע רתוי ההובג היצולוזרל עיגהל ןתינ
 סיטרכל ורשפאי 512% ,אמגודל .םיעבצ
 רמולכ) 04 בצמב םיעבצ 256 גיצהל
 הארת 800%600 לש היצולוזרב ,0
 םג רשפאמ ךסיטרכ םאו םיעבצ 6
 ,תאז תמועל .םיעבצ 4 הארת 28

 סיטרכ יבג לע ןורכז 1א1
 ךל רשפאי 5600 -ה
 םיעבצ רתוי תוארל
 .תוהובגה תויצולוזרב

 םירידנ םיקחשמ םנשי
 תודחוימ תואסרגב
 םיעבצ 256 םיגיצמה
 ןייצל ןתינ .64-ב
 תא תאז תדבוכמ הרבחב
 אזאט 00851 תרדס
 .השדחה

 ךורכ ןיינעמ טרפ דוע
 םיבצמה ןיב רבעמב
 עצבתמ הז רבעמ .םינושה
 ידי לע יטמוטוא ןפואב
 םא .ליעפמ התאש הנכותה
 תא תונשל ךנוצרב
 היהי הנכותה תוטלחה
 םינוטילקתב רזעהל ךילע
 םאתמ סיטרכל םיפרוצמה
 הלא םינוטילקת .הגוצתה

 תורשפאמה ,תונוש תורש תוינכות םיללוכ
 םינושמו םינוש םילולעת עצבל ךל
 ליעפהל ,ראשה ןיבו - סיטרכה תועצמאב
 יכ עדתש בושח .ךל יוצרה הגוצתה בצמ תא
 לועפל עדוי ,אהיש לככ םדקתמ ,סיטרכ לכ
 ןתינ ןכל .רתוי םיטושפה הגוצתה יבצמב םג
 ךירצ :/0/ סיטרכ לע 60 יקחשמ קחשל
 בצמל סיטרכה תא ריבעהל דציכ תעדל קר
 .ןוכנה

 ,הגוצתה יבצמב קחשמ יתימא \/12 םאו
 ליגרה תויתואה לדוגש ךכל בל םישת יאדווב
 הלעתש לככ ןטק אוהו הנתשמ ךלש
 ?המל תנבה .היצולוזרב
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 ץראב הווחאו ףושיכ
 תחת הנותנה

 הללק

 ןורחאה רנה תא קילדה סקרתנא ףשכמה
 שולש .וביבס חוכה לגעמ תא םילשה ךכבו
 ישאר רשע השולש לעמ וקהב תובהל הרשע
 .ץנצנל תורנל המרג חורה תשוויא .הוועש
 ןנע רציו רג לכמ הלעו ךבאתה ינועבצ ןשע
 עגנו וידי םירה סקרתנא .ריוואב לגלגתמ
 ףושיכה תולמ תא למלמל לחהש ינפל ןנעב
 .קיתעה

 ןשעל ומרג ףשכמה לש ויתולמ
 רוא תוצוצינ תקירז ךות ,ץרמב לברעתהל
 ףשכמה .עשר תייגרנאב רדחה תא ואלימש
 סופתל לחה וילעמש ןשעהו וירבדב ךישמה
 עשר תאלמ התיה הרוצה ךא .תרכומ הרוצ
 לש ותרוצ אלא םדא תרוצ אל ,תתוועמו
 .תובר םינש הז תמ תויהל רומא היהש ןודש

 ימ" :םעור לוקב וירבד אשנ ןודשה
 ןימאמ רוצי הזיא ?ןודשה תחונמ תא דירטמ
 םעזב דומעל לכוי אוהש ךכ לכ בר וחוכש
 "?ןודשה

 לע תוקעצב רובגל הסינ סקרתנא
 ףשכמ ,סקרתנא ,ינא והז" .רדחבש הלומהה
 ךל ארוקה אוה ינא .ותוכלמ דוה לש רצחה
 םסוקה לש םיאבה וירבד "!יתווצמ עצבל
 ינא" .תשגורה חורב דוביאל וכלה טעמכ
 תא יל קינעהלו ךלמה תא לסחל ךילע הווצמ
 "ותכלממ

 םימערל המדש לוקב קחצ ןודשה
 .םידמימ םוצע םירה סכר לעמ םילגלגתמה
 ותכלממ תא סופתאו ךלמה תא גורהא ןכא"
 "תעלות ,ךל םתוא ןתא אל םלוא -

 ףשכמב הכה לגעמה ךותמ חילבהש קרב
 לחה ןנעה .ןשע הלעמ ץמרל ותוא ךפהו
 לדגמה תונולח ךותמ תאצל ,חופתל ,לודגל
 תועבצא טישוה ףנעה .םיימשה תא אלמלו
 לע ליטהלו שמשה תא קוחמל לחהו לפוא
 תויארונ םשג תופיט .תוומ לש ךשוח עקרקה
 וריעבה ,עקרקה תא ותיצהו המדאב וכיה
 וצפק ןודשה יחילש .םדאו ץע ,ןבאו קבא
 הכלממב ןיתנ לכ םיכמ ,הבהל לכ ךותמ
 ,הלוכ הכלממה רבכ הרעב עגר ךות .תוצלפב
 ףלא האממ ךבאתהש ןשעה .קפואה דע
 .תפעוזה חורב גגופתה תועווג תושפנ

 קוידב ,ימואתפ ןפואב הככש םעזה תפוס
 הנממ הריטל רזח סרהה ןנע .הלחהש יפכ
 ,דלונ

 הירופו תעפוש הכ התיהש ,הכלממה
 הב הרתונ אל .תוברוח ייעל התיה ,עגר ינפל

 החכשנש ,תדדוב רופיצ דבלמ היח שפנ
 .ןודשה לש םעזה יעגרב

 ,םינשב ולגלגתה םישדוח .רבע ןמזה
 הכלממה לש הרופיס .םירושעב םינש
 .חורב אשינה קבאה יכרדב ךלה הסורהה
 ינפל ןכש םש ,דדב תבשוי הריט קר הרתונ
 .ךלמה בשומ הפוסה

 ךות לא םדא ינב ודדנ המ ןמז רחאל
 הכלממ ,המק השדח הכלממ .ןומישיה
 ,ןשי ןודשה .רחא ךלמ ידי לע הטלשנש
 דביאש היגרנאה וילא בושת וב עגרל ןיתמה
 ןודשה .וישכע ולש התיה הכלממה .הפוסב
 ונבש םישדחה םילחנתמל היפוצ ןיע שידקה
 הכפה תורוד רפסמ ךות .המוחתב םהיתב
 הכלממל המודב ,דואמ הקזח הכלממה
 םוקמה ותואב הסרהנו התנבנש תמדוקה
 הכלממהש לככ .ךכ לכ תובר םינש ינפל
 עיגה ףוסבל .ןודשה תחונמ הדרטנ ןכ הלדג
 עורזל וילעש עשרה ןודשה ןיבה וב עגרה
 .תודשב סרה בוש

 איה ךא - הבוט היפ הנשי לולח ץעב
 .תוהלב םולח ךותמ ,םואתפ הררועתה
 תוצלפמ לש בר ברע התאר המולחב
 לש וינפ .הכלממה תא תוסרוד תוינסמוח
 וראשנו עקרב תויולת ויה המצוע בר ןודש
 הששח היפה .הררועתהש רחאל םג המע
 ימס ןיכהל הלחה איה .טויסב שממ היהש
 הכלממה לע ןגהל םייושעש םיפשכו אפרמ
 תא ריהזהל שי" .וז ןיעמ הפקתה ינפמ
 אוצמל בייח והשימו" .הבשח איה "!ךלמה
 "!ותוא לסחלו ןודשה תא

 קר היפהשכ ,ךרדה תישארב דוע םלוא
 וידוקפמ דחא חלש ןודשה ,דובעל הלחה
 םוי דע יבשב התוא קיזחהלו התוא סופתל
 העדוה היפה החלש הספתנ איהש תעב .ומוק
 ליצהל ץימא םחול חלש" :ךלמל תיתפלט
 "ןיתוא

+, 8% 

 יי

 .התשקבכ השעו העדוהה תא טלק ךלמה
 הרוהו רתויב רוסמהו ןימאה חילשל ארק אוה
 .רחבש ריבאל וירבד ריבעהל ול

 הבשחמ קרשכ ריעה ךותל ץא חילשה
 תא רוסמל הצר אוה :וינייעמ שארב תחא
 ןודשה ךא .התדועתל תיתוכלמה הליגמה
 ,ורבד ישועמ דחא ררחש בושו וב ןיחבה
 .ותמישמ םילשיש ינפל חילשה תא חצריש
 ריעה תוגג לעמ העיפוה תפפועמה תצלפמה
 .ךרדה דצב ץר-ץא חילשה תא האצמו

 רחא וישופיחב ,םוקמל ןמדזה חרוא רבוע
 חרואה רבוע הארשכ .הלילל החונמ םוקמ
 ויניע אשנ המדאה ינפ לע לטומ רזומ לצ
 .ופועמב ןודשה חילש תא הארו המימשה

 .חרואה רבוע בשח ",הז היה רזומ רבד"
 הזיא תוארל ילע ,ובילב לטקו ויניעב םד"
 ".ותוא קיסעי עשר

0 
 תוחתפמה תא לי 0 7. : 5 0ָ
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 רצענו הטמיס ךותל ץר חרואה רבוע
 אוה .םיניינב ינש וליטהש םיללצה הסחמב
 אצי ךלמה חילש רשאכ לצה תוסחב רפחתה
 רבוע .וירחא תפדור תצלפמהשכ ,הצורמב
 היה לוכי אלו ידמ רחואמ עיגה חרואה
 .שחרתהש לטקה תא עונמל ידכ רבד תושעל

 .ךרדה עצמאב הרתונ ראווצה תעוסש הפוגה |

 הליגמה תא וידיב אצמ חרואה רבוע

 .הכלממה תללק תא הראיתש תיתוכלמה
 עיגתש רחאל .ךכרד הליחתמ ןאכ

 לע ןגהל ךילע :ךלמה ךתוא ךירדי ןומראל
 הכיסנה לש הדי תא חיטבמ אוה !הכלממה
 רבכ הז עגרב .המישמב החלצהל הרומתב
 ינפ לע תועשורמ תוצלפמ לש בר ברע רבוע
 ךעסמ איבהל וסני םה .הכלממה תודש
 יתכלממ תא ליצהל לכות התא קר" .וציקל
 ונתוא ררחשל לכות התא קר !עשרה ינפמ
 "!ןודשה תתיפלמ

 .קפואה לא רהוד ,ךרדל אצוי התא ךכו
 לעמ שרפתהל לחה רבכ םייאמו רוחש ןנע
 ...םיימשה

 ים ייפ לוט
 ךרדה ךשמהב .םייוקישב ךוסחל הסנ =*

 .רתוי םהל קקדזת
 .תרחא הקיטקט תשרוד תצלפמ לכ =*

 לכ לש השלוחה תודוקנ תא דמל
 .ןהמ תחא

 לכות םא ,תוצלפמהמ קחרמ רומש *
 .תאז תושעל

 .הניפל ךתוא ףוחדל תצלפמל ןתית לא א
 ץלמומ ,קחשמב תומייוסמ תודוקנב א

 .הפמ רייצתש
 .םייוקיש תואשונ תוצלפמהמ קלח *

 תא גורהת םא - םתוא ףוסאל לכות
 .תצלפמה

 תצלפממ טלמהל ףידע םימעפל *
 .התוא גורהל רשאמ
 ...תונוכמ םיליעפמ םיגתמה בור
 .הניצסל הניצס ןיב רומשל יאדכ
 דימת הפוצ ךנה הריטב התא רשאכ
 .יברעמה ריקבו ינופצה ריקב

 , % א%

 46666 | :הקיפרג|
 %% 64 :לוק
 +4 4 :ףיכ
 ?ריחמה תא הווש
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 םירבטההלמ עצב?
 ותכ-טינוג תשוב "ירבעה ופסה עובש"-ב

 ,תואקתפרה ,תולילע ,וכמ יבר ,םישדח םירפס

 ,בשחמ יקחשמ ,היזיולט יקחשמ ,תונמוא ירפס

 .דועו הקיסומ תוטלק ,םיקסיד טקפמוק ,ואדיו תוטלק

 תכיר
 היזיולטה יקחשמ בטימ "7 77 בע '% תשרב !!! הנושארל

 .ויריחמב םיהדמ יצרא עצבמ ,םייאדכ םיריחמב

 םלועב רתויב רכמנה קחשמה- "ודנטנינ" היזיולטה קחשמ

 !(הנתמ תוטלק 3 ללוכ) ח"ש 56/0-ב קר וישכע

 ,(ןוריג זכרמ)5 יקסניטוב'ז-הננער,(רטסוש הוונ ירחסמ זכרמ ,15 ריאמ יחא אבא)-ביבא תמר ,4 ןלפק בולוקוס תיב-א"ת,המיבה ןורטאתב -א"ת (ןונגע י'ש תניפ-לוריבג ןבא ףוס) טקרמ רפס-א"ת :תוזונחה תמישו

 .םודאה ןוינקה זכרמ-תליא ,175 ל"קק-ש"ב ,םילשורי ןורטאת ,המואה ינינב ,1 רטנס-םילשורי,15 םעה דחא-תובוחר ,21 אישנה-הלופע ,קילאיב תירק ןוירק-קילאיב תירק ,לודנב ירחסמה זכרמה--לאימרכ ,44 םילשורי 'חר-ס"פכ

 ,היוח ולוכש קחשמ-"הגס" היזיולטה קחשמ

 .ח"ש 5000 םוקמב ח'ש 39.9-ב קר וישכע
 .('דיק סכלא" ףסונ קחשמ ללוכ)

 ח"ש 4.50)-ב קר וישכע 0.4%1₪ 80% היזיולטה קחשמ
 .("סיוטט" קחשמה ללוכ)

 םירחא םיבר דועו וללה םירצומה תא גישהל ןתינ

 .רתכ-טינרג לש תויונחה תשרב
 .תורדס ,םינולימ ,דומיל ירפס וטעמל *

 היציזופמוק

 ושפא יא המ
 ?בשחמ םע תושעל
 .התיבח ןגטל ילוא
 תבכרה םוחת וליפא

 רבעוה םילזאפ
 !בשחמל

 תובר אל םינש ינפל
 תועמשמ לזאפ הלמל התיה
 הספוקב עיגה אוה :הרורב
 יצח ליכה ,תינועבצו הלודג
 ימ תא קיסעהו םיקלח ןוילימ
 המכ ךשמב ותוא לביקש
 העיגה ךכ רחא .ץיקב תוליל
 ,אל ילוא וא תפסונ הספוק
 .ביצקתל םאתהב

 עיגמ שדחה לזאפה םג
 הספוקב .תינועבצ הספוקב
 םיקלח העברא ויה ונקדבש
 ףד ,דחא טקסיד :דבלב
 ונגהש ,םיגופס ינשו םידוק
 ונחלצהש רחאל .טקסידה לע
 העיפוה הנכותה תא ליעפהל
 אוהש - רבנד לש הנומת
 - ביבח רואזוניד תמאב
 .הלעפהה תוארוה תא חנעפל וניסינ ונחנאו

 הנומתה קוריפ תא שרוד ןושארה בלשה
 ןב לזאפ הלחתהב תוסנל ונטלחה .םיקלחל
 הלבקתה גצה לע .דבלב םיקלח הנומש

 ונבזכאתה םנמוא .ידמל תלברועמ הנומת
 אלו םיינבלמ ויהש - םיקלחה תרוצמ תצק
 לבא - לזאפ יקלח רובע תלבוקמה הרוצב
 הניא םיקלח הנומש תבכרה .רותפל ונלחתה

 ךכ ,דחוימב הלודג המכוח
 תאז תושעל ונחלצהש
 שיקהלו - איש תוריהמב
 !תומשה תלבטב ונמש

 םג ביכרהל וניסינ
 האמל הקרופש הנומת
 וארק יכ ,ונענכנו - םיקלח
 לבא ,םיירהצה תחוראל ונל
 ונקפסה ונענכנש ינפל
 .םיזמרה ןונגנמ תא תוסנל

 לש היינשה הנכותה
 תנכות איה רואזונידה רבנד
 איהש הב דחוימה .רויצ
 םירויצ רפסמ םג תללוכ
 לוכי םתוא ,םינכומ
 ,עובצל יתריציה \א[?-ה
 רמא ימ יכ - ושפנ תוואכ
 ?םיקורי םה םירואזונידש
 דחוימב הטושפ הנכותה
 םג תרשפאמו הלעפהל
 תספדמ תרזעב הספדה
 תולוכיש תועדוה תפסוהו
 יסיטרככ ,לשמל ,שמשל
 ;הכרב

 לע הברה רמול השק
 תואצותה יכ ,רויצ תנכות

 התוא ליעפמש וא17-ה לש ותלוכיב תויולת
 - םירויצ ,םילמ םוקמב םכל ונאבה זא -
 רבנד לש הבידאה ותרזעב םלוכ וקפוהש
 .רואזוניד



 | הדיח רחא הדיח
 ,הלאכ תמאב םהו - עגושמ ןעדמ וחק

 ןוילימ המכ ול ונתו - םיאקיזיפה דחוימב
 ?היחש תכירב הנבי ?השעי אוה המ .רלוד
 יכה םיטרסה לכ תא האריו ואדיו הנקי .אל
 ףרוטמ ןומרא ומצעל הנבי אוה .אל ?םיבוט
 הנקי ,וילא סנכיהל ידכ תודיח רותפל ךירצש
 (עגושמ אוה יכ ,םיקחשמ ילב) בשחמ
 םינעדמ .הציפב ףסכה ראש תא עיקשיו
 .הציפ םיבהוא ארונ-ארונ

 םצעב אוה) חומ ר"ד לש ותריט
 התנבנ (םצעב ,הנשמ אל הז לבא [כז. זונה
 חומ ר"דו ןעדמ תויהל השק לבא .ךכ קוידב
 חולב העדומ םסרפ אוה .הרזעל קקזנ
 שפיח הב ,ימוקמה ןותיעה לש םישורדה
 ןירותסימה תא רוקחל רוזעיש הדבעמ רזוע"
 .םוקיהו ןמזה לש

 שוח היהיש ךירצ םיאתמה דמעומל
 רורב זא "...הציפל הבהאו עדי הברה ,רומוה
 ,אח? ,התא תינפש

 קוסע אוה יכ הרזעל קוקז חומ ר"ד לבא
 לש םהינפ תא לבקל ןמז ול ןיא .רתויב
 והשימש םעפ לכב תלדל ץודל וא - םירקבמ
 יארחא םדא אוה ,ינש דצמ .ןומעפב לצלצמ

 תוחותפ ויתודבעמ תא ריאשהל לוכי וניאו
 לכ לומ םש אוה לוענמ םוקמב ,רקבמ לכל
 ידכ תודיחה לכ תא רותפל ךילע .הדיח תלד
 אוה םש ,ולש תימינפה הדבעמל עיגהל
 איהש - הדובעל ךתוא לבקל ןכומו אצמנ
 .קחשמב ןיינעמהו בושחה קלחה

 ?חומ ר"ד לש ותריטב קחשל בהאי ימ
 קחשלו תודיח רותפל בהואש ימ לכ
 ךכבו הבשחמ שרוד קחשמה .םיטסווקב
 .םירחאה בשחמה יקחשממ הברה לע ונורתי
 תומר שולשב חומ ר"ד םע קחשל רשפא
 המיאתמ (!צסטוסש) רתויב הלקה רשאכ ,ישוק
 (תאקשה) רתויב השקהו 'ו התיכ ימייסמל
 ןיינעמ .עיזהל וניעדויממ יאקיטמתמל המרג
 םלוכ ונהנ םיטסווקה יבהואש ןייצל
 .קחשמהמ

 תוארל דואמ וחמשי םי-\/17-ה ירוה
 תועש יבג לע תועש םילבמ םהידלי תא
 ןיא .תויסדנהו תוינובשח תויעב ןורתפב
 הברה תוניינעמ תויעבה יכ ןייצל ךרוצ
 .תרבחמב רשאמ גצה לע רתוי

 (תרגסמ ואר) םסק עוביר תריצי ,אמגודל
 תורושה ,םירוטה םוכס רשאכ רתוי הביבח
 לכב יטמוטוא ןפואב בשוחמ םינוסכלאהו

 !םנכות תא הנשמ התאש םעפ
 ותריטש ונטלחה הפיקמ הקידב רחאל

 לכל ןגוה ףילחת תשמשמ חומ ר"ד לש
 לבחו - ןובשחו תילגנאב שפוחה תורבוח
 .הז גוסמ םיבר םיקחשמ דוע ןיאש

 :;הקיפרג
 ;לוק
 :ףיכ
 תודיח יבהואל ?ריחמה תא הווש
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 תא ךמצע לע ךושמ !הצפקה
 !16-ה ךותל סנכיהו הסיטה לברס
 ךדבלמ ימ - ברעמ ןופצמ הפקתה
 ?בצמה תא ליצהל לכוי

 הלע .םירמנ םהש םימלוח םילותלתח
 םיבבוח םיסייט .רדוהמ דרו אוהש םלוח אשד
 רשפא וישכעו ...א16 םיסיטמ םהש םימלוח
 .תירבעב םג תאז תושעל

 םיפסכ עיקשהל ןווכתמש ימש ץלמומ
 הנכות שוכרל דיפקי הסיט המדמב תועשו
 םושמ ,ןיבמ אוהש הפשב תורפס תלעב
 תרכינ תומכ תשרוד הסיטה ימדמ תלעפהש
 ךותמ לבקל ןתינ ןתוא - תוחמתהו עדי לש
 דימת תוולנש סרכה תובע הלעפהה תורבוח
 .וז הנכותל

 תרבוח תפרוצמ 11608 3.0 קחשמל םג
 תרבוחה .ללכ הדיחפמ וא הבע הניאש -
 ,הסיטה המדמ יביכרמ תשולש לע הריבסמ
 :ומצע ינפב קחשמ אוה םהמ דחא לכש

 הצפקה
 .ביוא תורטמ לסחו /16-ה ךותל ץופק

 םיביוא ןומה םע ,תונידע ילב ,ןובשח ילב
 ןומיאכ שמשל לוכי הז בצמ .ףיכ ןומהו
 א .ברק יסוטמ יוהיזבו הסטהב יסיסב

 הסיטל רפס תיב \
 דייצל ,תיחנהל ,סיטהל ,ריכהל דמל

 לומ תומישמ ןנכת ./16 ברקה סוטמב טוונלו
 רכהו (זע יטסינומוק םודאב עובצ אוה) ביואה

 יי

 גאלפ דר ריעב ,הסיטל רפסה תיב תביבס תא
 ,בייהראב

 הפכרעמ
 חאסכהמ תינהנו סוטל תדמלש רחאל

 תסייט דקפמ לש דיקפת קחש ,תוצפקהבש
 ,המנפ) המיחלה ירוזיא תשולשמ דחאב
 .(!תירוחאה רצחב שממ ...לארשיו תיווכ
 סייטה היהת "!ירחא" תרוסמ בטימל םאתהב
 .המישמל איצוהל תטלחהש הנבמב ליבומה
 המישמה לש היתואצות לע עיפשי ךדוקפת"
 תומדקתה .הלוכ המחלמה לַע םג ךכו
 ךנולשכ וא ךתחלצהב דואמ היולת הכרעמה
 ",ברקה הדשב

 לע קחשמה תא ונלעפה ,דימת ונכרדכ
 הכז אוה .הקידבה תרחבנ לש בשחמה
 ףיעסב וארתש יפכ ,תובוט תובוגתל
 התסינ אל תרחבנהש תחא תורשפא .םינויצה
 איה - תוסנל התצר אל איהש אל הזו -
 סוטל רשפא ךכ .םדומ ךרד ,גוזב קחשמה
 בשחמה טילקהש םיחמומה םיסייטה לומ אל
 .יחו יתימא ,שונא ןב סייט לומ אלא

 אל היה דקמתהל וניסינ וב ברקה הדש
 . הכזש ,תיווכ לש הכרעמה הדש רשאמ רחא
 ריוואה ליח יסייט לצא םג תויראלופופל
 וזיא םש התיה) 1991 תישארב יאקירמאה
 תוקייודמ תוארנ תופמה .(?אל ,המחלמ
 קחשמ הפיחל םעפ ליבוהש טפנה וק וליפאו
 החילצה תרחבנה ,ןכ .יתועמשמ דיקפת
 התיהו רבדמה ינפ לעמ םידאקס המכ תוחמל
 .רתויב המצעב האג

 תורוקיבל הכז /3]ססמ 3.0 הסיטה המדמ
 עיגה ונילאו הרזה תונותיעב תונייוצמ
 רתוי אל 'זארימ תרבח לש תירבעה הסריגב
 זא .ל"וחב רואל האציש םוימ םיישדוחמ
 !וסוטו ומוק

 66666 | :הקיפרנ
 צ 4% :לוק
 יצח דועו + 4% :ףיכ
 הסיט יבבוחל ?ריחמה תא הווש
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 םימי השש השרד םלועה תריצי"

 "םייתנש השרד רחא םלוע תריצי -

 רחא םלועב טרסה תא קחש
 רטסל ךמש ?רחא םלועל תעגה ךיא לבא

 וב םינוכיסהש עוצקמ והז .יאקיזיפ התאו
 םלועב םיאקיזיפה בור ,אמגודל .םיבודמ
 (הרק רבכ וא המח) הציפ בוהאל םיטונ
 .הצלוחה סיכב םיילמשח םיגרבמ רומשלו
 וניאש םעטה ןינא יתפרצ יאקיזיפ אוה רטסל
 םוקמ לכל ומע חקולו ופוג לע גרבמ קיזחמ
 םישנאל םג לבא .ולש ירארפה תוחתפמ תא
 .תונואת תורוק הלאכ

 םיפיה המדקהה יטרסמ דחאב - רבתסמ
 דחאש - בשחמה ךסמ לע וניארש רתויב
 ךרדב להנתה אל רטסל ךרעש םייוסינהמ
 םיקיקלחה ץיאמב קרב הכיה רשאכ .היופצ
 לפנ והשכיא .ידמ רתוי תצאומ הצאה התיה
 ךותל - ולש הביתכה ןחלוש םע - רטסל
 המכ) דורשל וילע .רחא םלועב הקומע ראב
 .התיבה רוזחל דציכ תולגלו (שודנ

 דצמ .אלו אל .טסווק וניא קחשמה לבא
 תטיש .הלועפ קחשמ וניא םג הז ,ינש
 ללחה ףולאל המוד (טרסה תא קחש) קחשמה

 תא עצבל ךילע .וז הרדיסמ םיקחשמלו זז
 םאו והשלכ דעומבו םיוסמ רדסב תולועפה
 הלילעה לבא .תומת - תאז השעת אל
 ליחתהל בייח ךניאו הרקמ לכב תמדקתמ
 רדגומ המר לכל :קחשמה תליחתמ םעפ לכב
 המרל עיגת דוקה תא שיקתש םעפ לכב ;דוק
 .הבש תויעבה תא רותפל ליחתתו היוצרה

 תויעב ןורתפל םוקמ הברה שיש אל
 תדעוימ "טרסה תא קחש" תטיש .הז קחשמב
 וניא לבא הלועפ יקחשממ ול סאמנש ימל
 םיקחשמה לע רקחמ תדובע תושעל הצור
 .(םיטסווקב תושעל ךירצש יפכ) ולש
 לע תרפכמ קחשמה לש הלועמה הקיפרגה
 ,שממ המיהדמ לילצה תמרו - ויתוערגמ
 .בשחמה לש ימינפה לוקמרה לע וליפא

 כ "כ | וצו

 66666 | ;הקיפרג
 %%%%6% :לוק
 + :ףיכ
 ףולא תא בהאש ימל ?ריחמה תא הווש
 ז[] ללחה
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 םיפיט ינש ונל חלש דולמ לקד
 קחשמל

 ללחב המישמ ₪
3 11681() 9866 

 ,ן63גטז0ז-ה תא ךל חקול רבכעה רשאכ *
 .ומוקממ בוש ותוא חקו רוזח

 בכוכב רבשנש רשגה תא רובעל ידכ *

 .ש86 קס|6 שקה הגטרוא

 רעס רמות וחלש קחשמל םיפיט דוע
 :הינתנמ םולש ןב יעורו

 תיללח רבעמבש םיטוחה תא חקית לא *
 רבכעה יכ הנושארה םעפב הפשאה
 .םתוא ךל בונגי

 םולהיה תא רוכמ טובהיילפ בכוכב א
 םע חקמתה) םידיאוזקוב 425-ב תונחה
 | .(רכומה

 .ו השוחט ג/6) רוריקה תרוגח תא הנק

 שופתי טובורהש ירחא ,תונחהמ אצתשכ
 םיכרענש הנבמל ךל ,ךתוא ריהזיו ךתוא
 דומע ,תילעמב הלע ,םיצופיש וב
 קורזו (בורק רתויש המכ) ףונמה ירוחאמ
 .(קטפ זסק6) טובורה לע ותוא

 םינעדמהש דע הכח ,הגטרוא בכוכב *
 (דה6המ8]) הצצפה תא חק ,וקלתסי
 התוא קורזו הקוריה הספוקב תאצמנש
 .רוכבש רוחה ךותל

 תרוגחב שמתשה ןולוטספ בכוכב =
 סנכיהו טובורהמ תחקלש האבחהה
 לא סנכיהו ךידגב תא ףלחה .הנבמל
 לע הפשאה הקנמב שמתשה .םידרשמה
 תא חק .תוריינב םיאלמה םיחפה
 ₪1.א[0 לש ןחלושהמ יטנגמה סיטרכה
 .םוליצה הנוכמב ותנומת תא םלצו

 סיטרכה תא סנכה ,ידוסה רדחל ךל *

 ל 46

 .קרוסה לומ הנומתה תא קזחהו יטנגמה
 תא םהילע לעפה ללחה ירוציל עיגתשכ =*

 .הפשאה הקנמ
 תורחתב 1.א60 לע חצנתש ירחא =

 לסח .תויללח ךתוא ופיקתי םיטובור
 !רמגיי קחשמהו תויללח שמח
 רוזעל הצור ןולוחמ זיוהטסול לאינד

 םיקחשמה ינשב םיעוקתש םי-\\12,-ל
 :םיאבה

 ללחב המישמ ₪
1 +54( 92866 

 לזמה תנוכמב לספיהל הצור אל התא םא *
 ,הנוכמה לע די םיש ,תוכזל דימתו רבב
 ךכ .הנוכמה לע ותוא חנהו טנגמ חק
 .לספית אלו ןמזה לכ הכזת

 והחק ()₪656 5 ₪

 הל ןת ,הריטב תצלפמב לקתנ התאשכ *
 ךותל ךתוא איבת איה .ךתוא סופתל
 לאמש דצב ריקה דיל דומע .קוניצ
 ךתוא איצות םסוקה לש תתרשמהו
 הירחא בוקעל ךילע .תרחא הרעמל
 קורזל ךילע בוש עיפות תצלפמה רשאכו
 לופית איה זאו תיעועש ירגרג הילע
 .לגלגתתו

 םיפיט אוה םג עיצמ ןופלכ הכימ
 :הז קחשמל
 םיילענה תא ריעבש רלדנסל תתל ךירצ א

 .שיטפ לבקת הרומתב .ףלאה ךל ןתונש
 היהי שיטפ ךל שיו רבכעה תא תלצה םא
 םישנאל ברקתהל ,קדנופל סנכיהל ךילע
 ןכמ רחאל .שארב הכמ ךל ונתיש תווקלו
 .ךתוא ררחשיו רבכעה אובי

 לוענמ תא רובשל ךילע רורחשה רחאל א
 ,תלדה תא חותפל ,שיטפ םע תלדה
 חק .ןוראה תא חותפלו ןורדסמל סנכיהל
 תלדב אצו ןוראה ךותמ רשבה תא
 .תילאמשה

 הריגמה תא חותפל ךירצ הפשכמה תיבב *
 ךירצ ןכמ רחאל .תיקשה תא תחקלו

 תא םשמ תחקלו הרונמה תא קודבל
 תא תחקלו הביתה תא חותפל ,חתפמה
 ,לונה

 ןורתיפה ךותמ קלח ןאכ םיאיבמ ונא
 צ"לשארמ רלסקו ףסא חלשש אלמה
 קחשמל

 9תס0קש ₪

 התוא ןתו ךלש לכואה תרעק תא חק *
 ךל איבי אוהש דע הכח .ןוארב ילרא'צל
 .ותוא לכאת זאו לכואה תא

 תא לוכאו תויגועה תנצנצ תא חק =*

 .תויגועה
 דוכלל הסנו םגאל תנצנצה םע ךל =*

 .עדרפצה תא התרזעב
 ודיצמ אצ ,רפסה תיבל ןימימ תיבל ךל *

 תא חקו תנצנצה תא םש ראשה ,רחאה
 .הירטמה

 תא חתפ ,רתויב ילאמשה ךסמל ךל *
 .םשגה תא רובעו הירטמה
 - םכל רוזעל קיספנ וז הדוקנב

 !רותפל חילצה אל דועש ימל החלצהב

 קחשמל םיפיט ונל חלש רלמ ליג
 אל ."ןמזה תרהנמב תוידיתע תומחלמ"
 איבנ זא ,םיפיטה לכ תא םסרפל לכונ
 :דחא קר ןאכ

 תוידיתע תומחלמ" ₪
 "ןמזה תרהנמב

 אוה .ילמשח באז אצמת היסנכה דיל =
 ךותמ םימ וילע ךופשת םא לקלקתי
 .םגאב תאלימש. קיטסלפה תיקש

 םיפיט שיגמ (?הפיאמ) ןורש םג
 :הז קחשמל
 ךל ,םגאה דיל היהתשכ ,םייניבה ימיב א

 ךכ .אהוונת6 1001 01 וז66 דוקפו ץעל
 .דואמ ךל רוזעיש לבח הלגת

 תנחת חתפב היהתשכ ,4315 תנשב =*
 תא תוקנל ידכ ןודיכב שמתשה ,תבכרה
 .וחתפיי תותלדהו ואידיווה תמלצמ

 בקעי תודשא ץוביקמ יטלוז יבוד
 קחשמה תא הנורחאל רתפ דוחיא
 תא ןאכ איבנ .\[גתַוה6ש \[גתפוסח

 :ןורתיפל םינושארה םידעצה תשמח

 \[גהוּג6 \[גתפוסת ₪

 .לקיימו דרנרב ,בייד תא רחב =*

 .הסינכה תלד לע םידליה תשולש םע ךל *
 תא חקו (טססז זמג) חיטשה תא םרה =*

 ושני ויטני ויטני וינה ןוישנש | ןישנק ]| וישנו

 .חתפמה
 םירבדה לכ תא דחא דליל תתל ץלמומ =*

 .(דרנרב הז היהי בורל)
 שארה תא ףוחדל ךירצ דחא דלי םע =*

 דחא דלי םעו תוגרדמה לש ינמיה הצקב
 .ףתרמה ךותל סנכיהל

 רפסמ קילאיב תירקמ ץיבוביל דוד
 קחשמבש ונל

 ללחה ירוצי דגנ טראב ₪

 רשפא .םילוגה לכ תא רומגל םיבייח אל *
 ינפל מ"מ 2-כו םויסה וק לא ץורל
 ןוויכב רוצעל שי (םיכסמה לכב) םוסחמה
 ירחא םיתסת הריצעהש ידכ בגה םע וא
 .םוסחמה

 קחשמ םייתעבגמ ץיבוחמצ לייא םג

 פוחוק5ס0ת% ₪

 הצצפ םיררחשמשכ ,ןושארה ךסמב =
 .תוצצפ 99 ךל ויהיו הטמל הברה םיצחול

 ךירצ) ךסמב רוציקכ שמשמ חתפמה =
 .(הקורי תלדל סנכיהל

 םידומע לע ץופקל רשפא ינש ךסמב =*
 .םיעבוכ ןומה ואציו םירופא

 םיצפוק תומודאה תוילעמב ינש ךסמב =*
 םימעפ שולש היינשה תילעמה לע
 .ךסמה ףוסל ךתוא חקית תילעמהו

 רשפא תומודאה תותלדב ישילשה ךסמב א
 .םינולב ןומה לבקל

 ריק שי תומודאה תוגרדמב יעיבר ךסמב =

 .תכללו ץופקל רשפא וילעש םירתס

 תא םג בהוא לייא

 6 ו!0(5זו6 ₪

 םיצחול 61631 םע קחשמה תא םילעמשכ =*
 אל ךכו (בוזעל ילב) א+1,2,3,4 ךכ רחא
 .םימלו םוהתל לופית םא אלא לספית

 לכ ונל חלש הירסיקמ ןמטחש ןתנוי
 אשונב ,עיצמ אוה ,אמגודל .םיפיט ינימ

 תיתרטשמ הריקח ₪

 ןי166!0 611681 3

 העגפנש תינוכמהמ תוחתפמה תא חק =
 .הנואתב
 אשונב רמול המ שי ןגמ דלאל

 קחשמה

 תו תוהה 66" 466 ₪

 וילא םיסנכנש רדחה ךותב םיצחול םִא *
 ,םיסיטרכה לכ ךל םיעיפומ (-1+חוור
 תאז תושעל רשפא .תוירי האמו הצפקמ
 .הצרתש םימעפ המכ

 רובעל רשפא 81וו/:-1ג0 םיצחול םא =*
 . אלש רדחו ותושעל םיצור אלש רדח
 .וילא סנכיהל םיצור

 חלש ןויצל ןושארמ ץיבונמלק ןרע
 קחשמל םיפיט השולש

 1.ססחו םיגרואה ₪
 תכלל שי ךושחה להואה תא ריאהל דכ =

 .ףושניה תא חירבהלו תורבקה תיבל
 לכב קודבלו םיצעל תשגל שי ןכמ רחאל
 ןה תולבקתמה תויתואה עברא .םירוחה
 .רואה שחל

 תא תעדל ךירצ המצוע דוע לבקל ידכ =*
 העיפומ תמדוקה המצועהש םישחלה לכ

 אלמה ןורתיפה תניפ

 .םהב
 תכלל שי םיעורה עברא תא רובעל ידכ א

 רודכב לכתסהלו לטסירקה ריעל
 הארת םש .דיתעה תא הלגמש חלודבה
 .םיעורה תא חירבמש שחלה תא
 אבס רפכו ןויצל ןושארמ ןתמו בדנ

 אשונב תונופצ םילגמ

 \\ו||!ץ 2688088 ₪

 הריגמה תא חותפל םכילע רפסה תיבב ₪
 .םיעבצה ינש תא תחקלו םכנחלושבש

 רחאו םודאה עבצה תא תרבחמה לע םיש <

 .ןבלה תא ךכ
 רדחל וכל ,התיבה םירזוח םתא רשאכ *

 הנמוי תא וחקו הלודגה םכתוחא לש
 .ישיאה

 תא םיאורו התיבה םירזוח םתא רשאכ =
 איה יכ ,רהזיהל םכילע תיפטרמשה
 .ףלטעל תכפוה

 עיגהל םכילע םיעדרפצה תורחתב א
 .ינשה םוקמל

 אלמ ןורתיפ ונל וחלשש םי-\\[/-ה לש םהיתומש תא םסרפל ונחטבה 13 ןוילגב
 :םיטסווקל
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 ןמזה תרהנמב תוידיתע תומחלמ תא רומגל חילצה רלמ ליג
 רתויב םישקה םירטנולפה לכ תא ריתהו םיגרואה ירוק תא הווט ןופלכ הכימ

 !וב
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 רד ו . 6 (' ודנטנינ

 עדמה םע תבברעתמ היסטנפה
 םיטהול םיקחשמ העבראב ינוידבה
 !ברש ימיב הלעפהל ץלמומ - ץיקל

 ,וז האמ לש תורחואמה םיעשתה תונשב
 תוחוכה םע המרוח תמחלמ לש המוציעב
 ויחא קחיש ,"תוברחה רמנ" לש םיידוסה
 הז דיקפת .המחולב ינויח דיקפת גנב ריעצה
 םתא .ויחא אבצ דצמ הבר הצרעה ול הנקה
 ?שפוח ול עיגמש םיבשוח אל

 .ירמ ,ותרבח םע - שפוחל אצי ןכא אוה
 םיפזתשמ ,םיה ףוח לע השעמל ובשי םהינש
 קר ליכהש קרבמ עיגה רשאכ ,םתאנהל
 ;דחא טפשמ

 !2568623 םוריח דוק
 ףוזישה ןמש תאו ירמ תא בוזעל גנב לע

 תצצפ רציש ,םולפ רוספורפ תא ליצהלו
 (םיתשילפה םע ישפנ תומת") ןושמש
 ףטח ימ .לעפות םא ולוכ םוקיה תא סורהתש
 ךותל גנב ןנתסי דציכ ?רוספורפה תא
 דצל רתסומ אוה םש ,ס6תוסמת 48

 ?הצצפה
 ינשב קחשמה תא םייסל ןתינ - בל ומיש

 ףוסה .וטקנתש תולועפל םאתהב ,םינפוא
 !םכב יולת

 - ומ קרו דא רע 7 לשיו 1

1 . 

 - תכל יבכוכ הנומש וז שמש תכרעמב
 וז ןיאה .ול םדוקהמ םוסק רתוי דחא לכ
 ?םילוונמה ,ןונמ םע ינבל תילאדיא הרטמ
 םוכחתב ,תכרעמה לע וטלתשה ןכא םה
 .בונג ףסכ תרזעבו
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 תניפס לש הנוירשל סנכית הז קחשמב
 ארקיי קחשל ליחתתש עגרמ - המכח ללח
 תא גישהל ךילע .הפוא-הפוא לארשיב ךמש
 דחא לכב ןונמ ינב תא לסחלו בונגה ףסכה
 ןובנ יביצקת ןונכת .תכלה יבכוכ הנומשמ
 שוכרל ךל ורשפאי םיבר תועבטמ ףוסיאו
 :םיאבה םירקיה קשנה ילכ תא

 ,48500) הבחר ןרק ,(81,000) רזייל ןרק
 תומואת תוצצפ ,(85,000) ינוויכ בר חדקא
 תומכח תוצצפ ,(8100 - וידחי ןליפהל שי)
 הכמב ךסמה לעש םיביואה לכ תא תולטוק)
 לכ תא תסרוה) שא תצצפ ,(82,000 תחא

 הניפסל יקפוא וקב םיאצמנש םיביואה
 לכ תא תלטוק) הדבכ הצצפ וא 0
 הפוא-הפואל יכנא וקב םיאצמנש םיסיואה
0), 

 ףסכה תא איצוהל הדיחיה ךרדה אל וזו
 ,ךמצע תא ץפשל םג לכות .תפסאש
 םילוע וליפאש ,םיהדהל םיהובג םיריחמב
 םירחוסל ,אל - תונחל סנכיתש םעפ לכב
 ןיינעמ המ .םנעמל םחול התאש תפכיא אל
 !ףסכה ?םתוא

 ןכתיי ?הילכל ןודנ ץראה רודכ םאה
 םימכח םייח ילעב) םירזיחש םושמ ,ןכש
 םהו ץראה רודכל וננתסה (םירז תכל יבכוכמ
 .ונתוא לסחל םיצור

 יווצק תעבראב ונבנ םיסיסב העברא
 היגרנאה לכ תא גופסל :הרטמה .לבת
 תנחת ךותל הניזהלו ונמלוע תא תשמשמה
 לצונת םימי המכ דועב .םישלופה לש ללחה
 היהי רשפא זאו ץראה רודכ לש היגרנאה לכ
 .ותוא ץצופל

 !ןוסאה תא עונמל לוכי התא קר
 ךרובע ורצי רתויב םימדקתמה םינעדמה

 ללכושמה סוטמה ./14%775 םשב ברק סוטמ
 קשנ ילכב שודגו אלמ ,וגוסמ רתויב
 סוטמה לבא ...ו המצוע בר ןוירש ,םיינתמיא
 לכ השעתש ינפל !ירמגל םלשוה אל דוע
 םינעדמה תא דייצתש יאדכ ,תרחא הלועפ
 רפשל ולכויש ידכ ,יעקרק -תתה םסיסבב
 םילשהל לכות זא קר .ךלש הדובעה ילכ תא
 .ונלוכ תא ליצהלו המישמה תא
 !החלצהב
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 ךיחאו התא !ליביבאקשיא - דעיה
 םיבשוי ,:סא 11סטתמ תגולפ ינב ,קשנל
 רחא ,ןיכס זיחשמ םכמ דחא .ךשוחב וידחי
 וניא דחא ףא .רוגחבש םינומירה תא חצחצמ
 ברעה ואצת הילא המישמה .ויפמ הגה איצומ
 םוחלל םתלחתה זאמ רתויב תנכוסמה איה
 .ףתכ לא ףתכ

 לש םיבצעה זכרמ לא וסנכית םעפה
 .םיאנקה וימחול אבצו ימיימקוק אלוראיה
 יזוע יעלקמ-תתב םישומח םיאנק תואמ
 תא רדח לכב אוצמל ךילע .םככרדב ודמעי
 ירבחלו ךל רשפאיש ,יטנגמה סיטרכה
 דציכ .םייטנגמה םירעשב רובעל ךתצובק
 ?םכתושרל ודמעי םילכ וליא ?ברקה להנתי
 ?םינפבמ עויס ולבקת םאה

 !ודרשת םא ...ולגתו וסנ

 תוליעפה תקתפרהל םיפיט

 דא רש ד. - דו ₪

 :הרטמה .ודנאסקפ קחשמב ךרדל אצ
 זאו םיפלאה תוראב שולש תא שדחמ םרזה
 .ותוא לסחו עשרה-יבא תא רתא

 הרזעל תושקבה רפסמ ?טושפ עמשנ
 .ורובע םיפיט שפחל ונתוא ואיבה הז קחשמב
 תמישר הנה ,לאשו בתכש ימ לכל זא
 םש יא עקתנש ימ לכל ורזעיש תונויער
 .ץעה םלועב

 ומכ ,ההובג חוכ תמר תונבל בושח
 רשפא ךכ .תורחא תוליעפ תואקתפרהב
 ףוסאל ןתינ .תוחיטבב תואבה תומרל רובעל
 תויונחב םירצומ ותרזעב שוכרלו ףסכ
 םיליעומה םירצומה דחא .ךכרדב תורקנה
 עיפומה) םודאה יוקישה אוה רתויב
 ,תואירבה יוקיש והז .(קובקבב
 .חוכ תודוקנ ךל ריזחמה

 רבדל יאדכ - תיללכ הרעה דוע
 םתושרב שי .תויונחבש םישנאה םע
 .בושח עדימ

 םיצפחב קיתה תא אלמל ךרוצ ןיא
 ולכות .ךירצ שממ-שממ ךניאש
 יכה רבדה .םתוא תונקלו רוזחל דימת
 אל םא .םודא יוקיש ותוא אוה בושח
 .דובא התא - תקפסמ תומכ תנכה

 .היעב ןיא ?ףסכ רתוי הצור התא
 התא ,קחשמ ךישממ התא רשאכ
 המרל המיאתמש תומכב ףסכ לבקמ
 ןומטמל ףיסוהל ידכ .תעגה הילא
 שיש ףסכה לכ תא אצוה ,ךתושרבש
 סנכיה ,ריעהמ אצ ,ןכמ רחאל .ךל
 התא .תומל ךמצעל השרהו ברקל
 הילא תעגהש המרה יפל ףסכ לבקמ
 ,דמחנ .קיתב ויהי ןיידע תינקש םירצומהו
 הגרדב תאז תושעל דחוימב יאדכ ?אל
 ....ףסכ הברה ךל תנתונש ,ההובג

 תא ךאתתש הפמ טטרשתש יאדכ
 חק ?הפמ םיטטרשמ ךיא .םינושה םיכובמה
 קחשמב המידק ךל .עוביר ןמס ,ןובשח ףד
 ךל .ןושארה עובירה לעמ עוביר ןמס -
 .ןושארה עובירל ןימימ עוביר ןמס .הנימי
 - םידעצ העברא ירחא דחוימ והשמ שי םא
 המ וא) תונח םש שיש ישימחה עובירב ןמס
 דחוימב קודבל יאדכ ?םתנבה .(היהי אל הזש
 םימעפל .םירדחה לכ לש תוריקה לכ תא

 .תוידוס תואיצי םהב אוצמל רשפא
 .תומרל ודנאסקפ תא קלחל רשפא יא

 וא ריעל רוזחל ,תינרוחא רוזחל דימת רשפא
 תא ונקליח ךכ םושמ .היתוביבס תא רותל
 ןאכ ונפסוה .תומישמ רשעל ןאכ קחשמה
 ןיידע לבא ...המישמ לכ לע דחא פיט
 םירופאה םיאתה תא ליעפהל וכרטצת
 עיגהל ידכ םיקיטסיו'גה תאו םכיתוחומבש
 .ךרדה ףוסל

 :1 המישמ
 לבקל לכות תמייוסמ תעבט אצמת םא

 דע ריעהמ אצת לא .ותוכלמ דוהמ ןומימ
 !קשנ ילכ ךתושרב היהיש

 :2 המישמ
 ריעהמ אצ .סילואיא ריעל עיגהל ךילע

 הנקתש יאדכ זא ,הלוענ איה .תלדה ךרד
 ?אל ,חתפמ

 :תישילש המישמ
 יאדכ .יתימאה קחשמה ליחתמ ןאכ

 הרבחה לכ םע רבדלו תוינק עסמב ליחתהל
 עיגת רשאכ .ריעב םיבבותסמה םיבוטה
 !הגאד לא .ינתמיא ףלטעב לקתית הריטל
 אל אוה רדחה לש ילאמשה ודצל דמצית םא
 תא לבקת ותוא לסחת םא .ךילא עיגהל לכוי
 .תאה

 :תיעיבר המישמ

 םוסחמה ךרד רובעל ידכ תאב רזעה
 ליעפהל ךילע וישכע .ופרופ ריעל רובעו
 לש הפמ טטרש .תוראבה שולש תא שדחמ

 תא אצמ ,יוקישה תא ףוסאל ידכ ןומראה
 תא גשהו הינשה ראבה לע רמושש שישקה
 .(ורוגה לצא אצמנ אוה) דלשה חתפמ

 :תישימח המישמ
 תכבוסמ המישמ וז) לפרעה םלועל רובע

 ראבב הכורכ איהש םכל הלגנ .דחוימב
 תלדבו ...תותלד יתש ליכמה רדחבש
 רזעהל ךילע .ןכ ,הא ?דוע המ .הלוענה
 גישהל ךילע ,עיגת רשאכ .(המודאה תעבטב
 .ךברח חוכ תא הריבגמה תזורחמה תא
 לצא ,תוריטה תחאב תאצמנ תזורחמה
 .גורהתש ינשה ףלטעה

 :תישיש המישמ
 תא גשה ,םיטקיו תימימשה ריעל הלע

 .4 חתפמ תא רתאו הרוחשה םהושה ןבא
 .םלועה ץעל תלדה תא חתופ חתפמה

 :תיעיבש המישמ
 תא אצמ !ץעה םלועב התא הנה

 ברקה .ברקה תדסק תאו דמגה תעבט
 פיטה .טושפ וא לק וניא הדסקה לע
 הז בלשב םכרובע ונל שיש ירקיעה

 :תינימש המישמ
 .לוחה ןועש תאו ןוירשה תא אצמ

 ךכ .ןמזה רבעמ תא רצוע לוחה ןועש
 םיחושקה םיביואהמ קמחתהל לכות
 .םהב לקיתתשכ לטקיהל אלו רתויב

 :תיעישת המישמ
 .חלצומ םוקמ איה רומטרד ריעה

 .םימודא םייוקיש היתויונחב שוכר
 .ריעל הברעמ םינכוש עשרה תוחוכ
 זאו םינוקרדה תלטוק ברחה תא גשה

 .ולצא - הצור התאש תעבטה .ורוגה תא רתא

 :תירישע המישמ

 .עשרה תוחוכ תא אוצמל לכות וישכע
 לכ תא ןמס !רתויב ינויח הז רוזיא יופימ
 .םירדחה לכ ךותמ תוירשפאה תואיציה
 .עשרה תוחוכל עיגת רבד לש ופוסב

 התש .עשורמה עשרה תא סיבהל לק אל
 עיגתש ינפל לכותש לככ םימודא םייוקיש
 - השק המישמה .דדומתהל הסנ זאו וילא
 ףוסב הרוק המ .תירשפא-יתלב הניא ךא
 יממ עומשל חמשת ואז תכרעמ ?קחשמה
 .הז בלשל עיגמש

 יו



 שרווחה
 ?אל ?רמה ודיע לע רבכ םתעמש

 תא ןויעב םיארוק םכניאש הארנכ
..2 

 םכלוכש שדוחה \\[2-ב ונרחב םעפה
 ידומעב הנורחאל עיפוה אוה .םיריכמ רבכ
 חולב ,ו17 ר"דל תולאשה ידומעב ,םיפיטה
 סקימוקל ןנתסה טעמכ אוה ...תועדומה
 ןיינעה תא ונרצע וז הדוקנב לבא או[א
 ידכ ,ביבא לתב ,ותיבב וילא ונרשקתהו
 .רמה ודיע והימ לואשל
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 אוה .ולש בשחמה דיל ודיע תא ונאצמ
 םיקה התוא ,הנכות תרובחב דואמ קוסע היה
 םיצור ונחנא" .רמותו ןדיע וירבח םע םע
 לבא - טסווק גוסמ ,בשחמ יקחשמ בותכל
 הרבחל ונארק .תוליעפ רתוי תצק םע
 םיקחשמהמ דחאב תומד םש לע ,("סוןנסזה
 העיגפ אל וזש הווקמ ינא ...םיבהוא ונאש

 החנה שולת

 ח"ש 0

 סמייג גאב לש בשחמ קחשמ לע
 .ח"ש 99 וריחמש

 :םש

 :תבותכ

 :ריע

 :דוקימ

 :ןופלט

 :תונחה םש

 רחא לע החנהב הכזו שולתב םיטרפה תא אלמ

 .גאב תויונח תשרב קר ןתנית החנהה .םיטירפהמ

 .עצבמ לע החגה ןיא .תימעפ רח החנה הווהמ שולתה

 25/7-10/6/92 - שולתה ףקות

 (( 1992 מ"עב םיבשחמ גאב

 "!םירצויה תויוכזב
 ,ןפוא לכב - רופיסה תא ונבתכ רבכ"

 םיצור ונחנא וישכע .ותוא ונרמג טעמכ
 וא 6 תפשב וליפא ילוא - תנכתל דומלל
 תחלצומ ךרד לע בושחלו ;\5%תו61]0-ב
 ".תויומדה תא עינהל

 ןורתפב קוסע וניא ודיעשכ ,יונפה ונמזב

 ח"ש 5

 סמייג גאב לש בשחמ קחשמ לע
 ח"ש 49 וא 39 וריחמש

 החנה שולת |

 :םש |

 :תבותכ

 ;ריע |

 :דוקימ |
 :ןופלט
 :תונחה םש
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 דחא לע החנהב הכזו שולתב םיטרפה תא אלמ |

 .גאב תויונח תשרב קר ןתנית החנהה .םיטירפהמ =

 .עצבמ לע החנה ןיא .תימעפ רח החנה הווהמ שולתה +
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 רשאכ ,בשחמ תפש דומילו הלילע תויעב
 א\00-הו אכ-ה ירפסב רבונ אל אוה
 המ - תורחאו הלא תוצלפמ ןהמ ןיבהל ידכ
 ?השוע אוה

 ריבסמ "לס-רודכ קחשמו דמול ינא"
 ךומנ יכה \/[12-ה אל אוהש הלגמו ודיע
 !םיעבש רטמ לע הלוע והבוג ...םלועב
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 החנה שולת

 ח"ש 2

 גאב לש םיטקסיד 10 לע

 :םש |

 :תבותכ |
 :;ריע |

 :דוקימ +
 . :ןופלט |
 :תונחה םש \

 רחא לע החנהב הכזו שולתב םיטרפה תא אלמ =
 .נאב תויונח תשרב קר ןתנית החנהה .םיטירפהמ '

 .עצבמ לע החנה ןיא .תימעפ דח החנה הווהמ שולתה
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 ,םירוטלומיס קירפ התא םא יהווה והזנוה
 יתורחתו, אצמתמ,בטיה ןמואמ
 .םלוכ תא ליפהל אוב
 ,ץיקה ישדוחב תורחתה
 ,ביבאלת רוזאב
 .םיכוזל םיאלפנ םיסרפ

 03- | ו 7 1 ספי'צ גולטק-םיבשחמו םישנא לא
 2001 5 61116 ביבא לת 11616 .ד.ת

 0 4 םידנעדמה תמישרל יתוא ופרצ אנא
 5280448 || .םירזטלומיסה תורחתל
 ו-4 --
 .ק רארשי 29 ,32 החולש --

 | טסקפ-טסהה לא ??סופח
 .'דכו ,חוומזה ,הולאש

 -גוסמ רזטלומיסב שמתשמ ינא
 ריי קישר נר וכו -םיפסט םירוטלומיטב םג יקב



 ימיב טרופסו םילוגלג ,תוציפק
 םימחה ץיקה

 שי ?1992 רבכ ?המ ?הנשה המ
 םילוכי 50/4 ינקחש !ךרדב הדיפמילוא
 .םייביטרופס םיקחשמ המכב רשוכל סנכיהל
 !היריה ינפל ץורל אל

5 | 

65 
 ,החש .יסאלקה הדיפמילואה קחשמ והז

 ,רתוי רהמ לכה השעו - למעתהו ץור ,לולצ
 !םיביריהמ רתוי קזחו רתוי הובג

 םיאישב תורחתהל תוסנל רשפא
 וא תיתימאה הדיפמילואב ורבשייש
 לגד תא םירהלו '92 ץיק יקחשממ םלעתהל
 .הדובע תורחתהל םתרחבש הנידמה

 :םה תורחתהל ולכות םהב תועוצקמה

 ישפוח ןונגסב רטמ 100 תייחש

58892 4 

 רטמ האמ תציר

 תולמעתה למעתהל וליפא ולכותו
 !םידישכמ

 קחשל רשפא - דמחנ יכהש המ
 ,תיטרפ הדיפמילוא קטל הייעיברב
 .תיבב

 / \ 5 2 סי ,

 -- ו ההווי וה רוויר

 ו:

- " . 

 אשטייש, 
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 םניא הלאה טרופסה יפנע ילוא
 לבא ,הדיפמילואב ןיידע םיעיפומ
 יקחשמ ןיב בושח םוקמ םהל שי
 .םינמזה לכ לש םידוהאה טרופסה

 ךתושרל םידמוע םיקחשמ העברא
 :;םיימלועה םיקחשמב

 תויבח לעמ הציפק
 תויבח לעמ הציפקה טרופס לש ורוקמ

 - הינמרגב ,הנש תואמ שולשב ינפל אוה
 הרובחת יעצמא חרקה יקילחמ ויה םש
 דע קילחהל איה הציפקה תרטמ .לבוקמ
 תא רובעת אל םא !ץופקל זאו תויבחל

 6: 3 תו 6 5

 ...לגר וא די רובשל לולע התא תויבחה
 תוחפש המכ םישבול םירוסמה םיאטרופסהו
 תא םומינימל דע תיחפהל ידכ ,ןגמ דויצ
 .הציפקה תעב םלקשמ

 ץע ילוב לוגלג
 ךרעב הליחתב עיפוהש ידנק טרופס והז

 רחא קחשמ לומ דומעל ךילע .1840 תנשב
 לכ .שעוג רהנ ידיצ ינשב ,(בשחמה לומ וא)
 לוב לעמ ינשה תא דירוהל הסני םכמ דחא
 עמשנ הז םאו .חרקה ימ לא לופיל ילבמ ץעה
 םילהנתמ תוברקה :בל ומיש ,ידמ לק םכל
 םיחוש וב הדנקב םידיחיה תורהנהמ דחאב
 .םישירכ םג

 םירפ לע הביכר
 ירלופופ היהש יאקירמא טרופס והז

 .עורפ היה דוע ברעמהשכ ,ברעמב
 לש ובג לע ראשיהל איה קחשמה תרטמ

 - ירמגל ונממ לופיל אל תוחפל וא - רפה
 .ךלש הרחתמה רשאמ ןמז רתוי

 ץע ילוב תכלשה
 לע הכרד הלחה םילובה תכלשה

 ךילעש המ .דנלוטקסב םירהה תונורדמ
 םירהל אוה ,לקו טושפ עמשנ הזו ,תושעל
 רתויש המכ .םיקחרמל וכילשהלו ץע לוב
 םכל הלגנ םאש ןבומכ !בוט רתוי ,קוחר
 רטמ השש לש ךרואל עיגהל לולע ץע לובש
 תונשל ולכות וליק םישימח לש לקשמלו
 רבכ זא לבא - טרופסה תולק לע םכתעד
 !ידמ רחואמ היהי

 ו ..%49*5 <צ*צ. **ט ,ץ% ער גש
 הש ₪5 357% יוִי שי יש ו <אש ו ו
 ,,₪ 3% א | | + ₪ שש ט שטח )/ש \

 "יצר-ירידורדדופ-ה חח 8

 חולשל לכות ?דהוא התא הנידמ וזיא
 :תואבה תונידמהמ תחא לכמ םיאטרופס

 - הינמרג - הינטירב - ב"הרא
 הגס - ןפי - וקיסקמ - הדנק - מ"הירב
 סקיפא -

 / / ן |- ₪
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 םילבקמ סקיפאו הגס ינקחש רשאכ
 ...והשלכ ןורתי הארנכ

 וו 6 3 צ ץ 6 | ₪ 1
 (: ה 3 זו ן)

 עירמה ,בהלושמ להק דמוע הריזה ביבס
 זכרתמו עיזמ ,םינפב התא .תוינלוק תועורת
 ?ןימימ ךב הכי םאה .הרחתמב ךדואמ לכב
 ?לאמשמ

 השימח לומ הרחתמ סיוייד יביטס
 :םיקזחו םיסונמ םיפרגאתמ

 הנטנס בוב
 לא .תזכורמ הפקתמב בטיה דמוע אל

 .עגרל ונממ הפרת

 תדובעב ךכ לע הצפמ אוהו ךומנ ולקשמ
 רהזיה - דואמ הסונמ אוה .הריהמ םיילגר
 !ולש ןבאה ףורגא ינפמ

 סמאיליו קיימ
 רתי לכמ בוט רתוי רשוכב אוה

 תידוסי הרוצב ףיקתמ וניא אוה .םיפרגאתמה

 וארק רבעב .תיארונ תלוביס ול שי לבא ידמ
 חיכשהל הסנמ אוה לבא "לזרבה רטנס" ול
 רובגל לקש ובשחיש ידכ ,םידדומתמהמ תאז
 .וילע

 דרנרב טרבור

 ונממ דחא ףורגא .הפקתהה ןמא אוה
 ףרגאתמ לכ לש תופקתה שולשל לוקש

 השלוח קר ול שיו הריזב דקרמ אוה !רחא
 הכז אוה ,בגא !ךמצעב התוא הלג ...תחא
 םימעפה יתשבו - 2-ב דיספהו תוברק 38-ב
 .ןוסביג תיק ,ישימחה דדומתמה לומ הז היה

 ןוסביג תיק
 .םינש שש הזמ םלועה ףולא אוה תיק

 וליפא דיספה אלו תוברק 45-ב חצינ אוה

 ימואלניבה הדימה הנק הווהמ אוה .דחאב
 ךל רוסא תיק דגנ םחלנ התאשכ .ףורגאל
 םתצרוק - יביטס וא - התא םאה !תועטל
 ?ףולאה לע ןוחצינל שורדה רמוחהמ

 | כ
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 םיבוט םיקחשמ ןיאש ודיגת אלש

 !ץראב יוב םייגל

 הגו ועץ 6 5 (|!ו ה 7

 ךדיב תוקבאיה תריז
 היה םי-\/12-המ ימ ,בלה לע די םע

 רובגל תוסנלו הריזל סנכיהל תמאב ןכומ
 דמחומ וא ןוסייט קיימ לע דימתלו תחא םעפ
 ונקדב .ידמל םסוק ןויער והז ,ינש דצמ ?ילע
 קבאתהל ךל רשפאמש יוב םייגל דחא קחשמ
 .בר ןוכיס אללו םירתוימ םיבאכ אלל

 גציי ימ טילחהל ךילע המכוח תישאר
 הנומש ןיבמ רוחבל לכות .הריזב ךתוא
 :םיינתמיאו לקשמ יבר םישנא

 ,'מ 1.85 הבוג ,האירוקמ יקיר םיק
 דנואפ 264 לקשמ

 ,'מ 1.97 הבוג ,ב"הראמ ןוסמס גניק
 דנואפ 341 לקשמ

 ,'מ 1.92 הבוג ,הדנקמ רטסנומ 'תד
 דנואפ 264 לקשמ

 עדוי וניא דחא ףא) רבייס רפוס
 231 לקשמ ,'מ 1.85 הבוג ,(עיגה ןכיהמ
 דנואפ

 ,'מ 1.92 הבוג ,ןפימ יקאסאמ ויאר
 דנואפ 225 לקשמ

 ,'מ 1.87 הבוג ,ןפימ אדמאי יקונאק
 דנואפ 244 לקשמ

 = ככ

 2.01 הבוג ,תוצעומה תירבמ רקו'ג
 דנואפ 348 לקשמ ,'מ

 ,'מ 1.97 הבוג ,ב"הראמ רשארק גיב
 (!םירירש קר) דנואפ 440 לקשמ

 ונהנ ודנטנינ תרבחב םיתנכתמש המדנ
 ןקתה יפל) הריזה יללכ תא םיאתהל דואמ
 (תומולהמב לטק עונמל דעונש ,יפמילואה
 .םינטק םיטרפ ינימ לכל וגאד םה .יוב םייגל
 הריזהמ קרזנ םיקבאתמה דחא םא ?לשמל
 .חצונמ אוה - תוינש םירשע ךות רזוח וניאו
 רבד - הריזהמ םיקרזנ םיקבאתמה ינש םא
 םהינשמ דחא ףא םאו - הברה יד הרוקש
 םירשע ךות הריזל הרזחב ספטל חילצמ וניא
 היהי הזכ הרקמב .וקית האצותה היהת תוינש
 םהל ראשנ םא ,םחוכ תא בוש תוסנל םהילע
 .חוכ ללכב

 םיתיעל הרוק .ידמל ךבוסמ הריזב בצמה
 בצמל ףחדנ רתויב חושקה קבאתמה וליפאש
 ידומעמ דחא לע ספטל לכות .ול סאמנ ובש
 ךשמב ,ףשנתמ ,םש חונלו הריזה לש ךוותה
 .תוינש שמחמ רתוי אל

 לופי קחשמה תא הסניש ימש הארנכ
 :העודיה הריפסה תא עמשי זאו - ותשרב
 ...הנומש ...עשת ...רשע
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 12 לש םיקחשמה תקידב תרחבנ
 אלש ,אל" .הז קחשמב תעגל התצר אל ללכב

 םיקחרתמ ,ורמא םה ",ןוכנ אל ונתוא יניבת
 ונחנא" .םיריהז םידעצב יוב םייגהמ טאל
 תונוכממ הזה קחשמה תא םיריכמ רבכ
 םעפב" .תצק דוע וקחרתה םה ".קחשמה
 לקש םישימח ונל הלע הז וניסינש הרבעש
 ".תוצח ירחא תונחהמ ונתוא וקרזו

 "?רכממ ךכ לכ קחשמה ,המ"
 הז רכממ" .תרחבנה ירבח וחנאנ "!יוא"

 "!הלמ אל
 תרטמ .רתויב טושפ יסיסבה ןויערה

 התא .גצה לע חטש רוגסל איה קחשמה
 םייוסמ זוחא תרגסש רחאלו םיווק רייצמ
 אלש המל .אבה ךסמל רובעת - הגוצתהמ
 תויומד יתש שי ?וקב הגוצתה לכ תא ףיקת
 לכ .58/%-ו (01א :דובעל ךל תועירפמש
 ןמזב ךתוא לוכאל הסנמו אב הלאמ דחא
 וליפא עירפמ היהש רבד - רייצמ התאש
 לש הרקתה תא הסיכ אוהשכ ול'גנאלכימל
 התאש ןמזב זא .םירויצב תיניטסיסה הלפקה
 (01א-הו םירשי םיווק רוציל הסנמ
 םיווקהו ךל םיעירפמו םיאב 528/א-הו
 חטש תוחפ םיאלממו םירשי תוחפ םיאצוי
 חטש דוע אלמלו ץחליהל ליחתמ התאו
 קר ןתונו הנימי בבותסמ התאו אב ()1א-הו
 םירוההש בל םש םואתפו הנטק הינפ דוע
 םילכתסמ םהו ,םהינש ,ךדיל םידמוע ךלש
 התא ילוא םא םילאושו גאדומ טבמב ךילע
 .הת סוכ הצור
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 הירוטסיה (21א-ל שי .גאדת לא לבא
 הנושארל אצי קחשמה .תורכמתה לש הכורא
 דחא .1981 תנשב קחשמ תונוכמל הסרגב
 ו/17 לש תרחבנבש םיינועבצה םיסופיטהמ
 ,ל"הצב ותוריש תעב אקווד (01א-ב לקתנ
 תכרעמל) לטיגיד לש צא יבשחמב
 רפיס ךכ ,קחשמה .(\/א15 םיארוק הלעפהה
 הדיחיהמ רכינ קלח הלועפ ללכמ איצוה ,יל
 רקובב הדובעל םיאב ויה םישנא" .ולש
 ,זאו ....םיקחשמו - םיקחשמו - םיקחשמו
 םינפה תא םיפטוש ויה םה ,תרחמל רקובב
 ופוסב ".השדח םיקחשמ תרדס םיליחתמו
 קחמנו - קסידהמ קחשמה קחמנ רבד לש
 !בושו בוש

 5 0 זז

 ךותמ ףד - ץבושמ חול םכנוימידב ולעה
 רבחו התא .יומידכ םיאתמ ןובשח תרבחמ
 .ןורפיע יעבצב תוצבשמ םיעבוצו םיבשוי
 תצבשמ אלממה ,םתכ שי םכמ דחא לכל
 םתכה תא קיתעהל םכל רתומ .קוידב תחא
 הרקמב .תוכומסה תוצבשמה הנומשמ תחאל
 :םכלש עבצב םימתכ ינש םכתושרב ויהי הז
 םוקמבו םתכ םתס הז היהי ןשיה םוקמב
 .ךתוא גציימה םתכה דומעי שדחה

 םוקממ םתכה תא ריבעהל םג ולכות
 וא ?םיריכמ םלוכ - שרפ ידעצב םוקמל
 .(רויא ואר) תוכומסה תוצבשמה לעמ גולידב
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 םוקמב ,דיחי םתכ םע וראשית הז הרקמב
 .םדוק םתייה וב םוקמב חוור וריתותו - שדח
 םתכה תא ריבעמ התא םאש םג ןייצל יאדכ
 לש תוצבשמ הדיצלש הקיר תצבשמל ךלש
 םתלחתהש ינפל ךלש רבח היהש הז) ביואה
 וכפהיו ופלחתי ולש תוצבשמה - (קחשל
 .ךלש תוצבשמל

 לבא ביוא לומ וא רבח לומ קחשל רשפא
 לק רתוי הברה הז ךסמ לע הז תא םישועשכ
 ,ינש דצמ .(!תוקיחמה םע עטקה דחוימב)
 ינקחש תשמחמ דחא לומ קחשל רשפא
 המרה לבא ,טושפ יד םהמ דחא .בשחמה
 ךכ לכש אל הז .ידמל השק רֶתתויב ההובגה
 אל וליפא .דצל דצמ םתכה תא זיזהל השק
 תושעל לבא - חולה תא עובצל השק ארונ
 ,לק אל תמאב הז בטיה תאז

 תצק ריכזמו טמ חש תצק ריכזמ קחשמה
 בהואש ימו (ולתוא) יסרבר תצק ריכזמו וג
 .5007 תא בהאי שממ הארנכ תודיח חותפל

 השע :יתנגה קחשמ קחשל יאדכ *
 םעפ לכב ףסוהו םינטק םידעצ
 לכות ךכ .ךלשמ תחא תצבשמ
 ריתוהל ילבמ םתכה תא לפכשל
 .ךירוחאמ םיחוור

 וירחא ריתוהש םייונפ םירוזיא שפח *

 הלא םירוזיא לא בנגתה ."ביוא"ה
 .ךלשל םתוא ךופהו
 לש תוצבשמ רתויש המכ דוכלל הסנ
 לככ בר רפסמ תרימש ךות "ביוא"ה
 אלש ףא .ךלשמ תוצבשמ לש רשפאה
 לכ לע ןגהל ןפואו םינפ םושב לכות
 לכות ,ךתימע ינפמ ךלש תוצבשמה
 ךכו םירוזיאהמ קלח לע ןגהל טלחהב
 .ךל םרגייש קזנה תא םצמצל

 םיאקירמא םידלי םישוע המ
 ?לודגה שפוחב

 חלשנ הציקל העיגה םידומילה תנששכ
 לבא - קחשמ תועש המכו המכ רובצל טראב
 תועובש השולשל ותוא חולשל וטילחה וירוה
 היהת הסיל !הצמישל העודיה ילדד תנטייקב
 .המחנ יצח וז םגו ,ותיא

 תאצל םתעדב םישוחנ הסילו טראב
 לבא - שפוחהמ תצק תונהילו הנטייקהמ

 ,סנרב ישארה ךירדמה םידמוע םכרדב
 םירובד ,'תושו ןוסלנ להואל םירבחה
 .תוינתמיא לכוא תומחלמו תוינלטק

 הסנמ םש ,רעיב הליחתמ תוליעפה
 ספטל רשפאש לזמ ...ולגד תא ףינהל טראב
 תא םילשהל חילצמ אוהשכ !םיצעה לע
 .םיירהצה תחורא דעומ עיגמ ,ולש המישמה
 - הנטייקב טקשב לוכאל רשפא יא לבא
 !םילכתסמ םיכירדמהשכ לכוא קורזל רוסאו

 טראב תא ענכשמ לכואה רדחב בצמה
 וילע .דחוימב ול המיאתמ אל הנטייקהש
 אל דחא ףא לבא - חורבלו רהה לע ספטל
 .וינפל תאז השע
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 תידוסי הדובע השע הנבימ ןהוכ ירוא
 םיפיט רפסמ ףיסומ אוהו םוחתב רתויב
 קחשמל

 ש/סמ66ז 807 3 אלפה דלי
 תמ אל ןקחשהו רמגנ אל ןקחשה חוכ =*

 68/6ה]צ ןגמו 111668 ןוירש םא קר

 .שומישב
 לש) יפוסה ןוקרדל עיגהל לוכי ןקחשה *

 לש ץמאמ לכ אלל ריעה ךרד (ץנה
 ינבא 99 ותושרב םא - הריטה תייצח
 .םסק

 ןקחשה תא ךילותש םירתס תלד הנשי <
 רדח תלד לומ לא ,הריטה ףוסל תורישי
 גרודמה יאב תאצמנ וז תלד .ןוקרדה
 הכילומה תלד שי םש ,םיימשבש
 ,רבדמל

 ,ילאמשה ודיצב) יאה לש ינשה ודיצב =*
 .תרתסנ תלד הנשי (לדגמה ןוויכל

 ךרד םינוקרדה ראשל עיגהל םג רשפא =*
 תועצמאב (ןושארה ןוקרדל טרפ) ריעה
 | ,ךשמהב רבסומכ ,םינבא 9

 ,ריעבש ןתיבב אצמנ הימומה ןוקרד *
 ילכ תא םירכומ הב תונחל תחתמ
 ךותב תאצמנ םירתסה תלד .אוווהח)
 .האיציה תלדל לאמשמ ,ןתיבה

 תאצמנ םירתסה תלד :יבמוזה ןוקרד =<
 שארל הכילומה תלדל תחתמ ,לדגמב
 .(ריוואב אל) לדגמה

 .לדגמב תאצמנ ותלד :טאריפה ןוקרד =*
 ךרד הסינכ ידי לע הילא עיגהל רשפא
 ,לדגמה לש רתויב הכומנה תלדה
 לאמשמ ,לדגמה ךותב .עקרקב תעגונה
 .םירתסה תלד היוצמ ,תסנכנ הבש תלדל

 ,ודנרוט ,שא ירודכ רכממל תונח הנשי =*
 לדגמל תחתמ ףתרמב ,םיגנרמובו םיציח
 ידי לע הילא עיגהל רשפא .ריעבש
 הלעמ יפלכ 8 רותפכ תפיחדו הציפק
 .ריוואב התא רשאכ'

 ונל חלש הוקת חתפמ יטיוקלא רורד
 :םינוש םיקחשמל םיפיט המכ

 ("45116 01 1!!טפוסמ סואמ יקימ
 הציפק ידי לע רפס ךלמה תא םיגרוה *

 .קרוז אוהש תויתואה לש ןבלה קלחה לע
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 גתגת - .[טתק|6 ו(6ז
 אוהש הז ידי לע םיגרוה ינשה ךלמה תא =*

 ףלוש אוהש ינפל ,רהמ םיכמ זאו ברקתמ
 .ןזרגה תא

 קחרתהל שי םיבכוכה תא קרוז אוהשכ =
 .הציפקב ונממ

 \/סח66ז 0 3 אלפה דלי
 דילש תלדל םיכלוה דליה תא שישכ *

 תא םיצצופמ .בויבל הליבומש ראבה
 ןמיס תא םיחקולו ריקה דילש קולבה
 .הלאשה

 :הרוצ םינשמו תפסונה תלדב םיסנכנ =*
 לכ .הרוצה הנתשמ םיצפוקש םעפ לכב
 לבא - הברחב םיקולב ץצופל הלוכי היח
 יאדכ .ושארב םהל ץיברהל ךירצ ןוקרדה
 .םיקולב ץצופל

 תוצלפמה ץראב אלפה דלי
 ךלמ לש רדחו תונח לכ לע ץופקל ךירצ =*

 .בהז תועבטמ לבקל ידכ
 בורקש ץעב ,יתלחתהה ךסמב רעשה דיל *

 בלהש ידכ ץופקל ךירצ .בל שי ,רעשל
 .עיפוי

 םימעפל יכ הברה ץופקל ךירצ *
 .תועבטמ תורתתסמ

 טימניד זוורבה
 רותפכה לע ץוחלל ךירצ ףורגא תתלידכ *

 רשאכ .ןמז הברה הכמ םינותנ ובש
 .קנע ףורגא אצי רותפכה תא ררחשת

 560 סא
 דיל הלעמל ,1-3 בלש ,ןושארה ךסמב =

 ,ףושניה ךלמה לא תוליבומה תוגרדמה
 ןוילעה הצקבו תולעל ךירצ .הילע שי
 רוח חתפנש דע ,ןמזה לכ ץיברהל
 .םינוש םיכסמ רובעת ךכ .וב םיסנכנו

 אסתי גאז"
 ריאשהלו הטיעבה לע ץוחלל ךירצ התא =

 גרוהו דקור התא זאו ץוחל רותפכה תא
 .הביבסב םיביואה לכ תא

 ימל עויסו הרזע עיצמ ולגזוב לאינד
 יכבנב עקתנש

 . ןו-- ו =

 גת(ה5פְש 5(גז היסטנפ בכוכ
 תא םיגרוהש ירחא ףועי ואימש ידכ =*

 אוהש ידכ .םיזוגאה תא לוכאל שי הזודמ
 רדח אוצמל ,יילאמ תייבל שי בער היהי
 .קזופוו תושעלו םיימשה תא וב םיאורש

 תגרהש רחאל ,לשומל םיעיגמש ירחא *

 ' .הטמל דע לופיל ךירצ ,קיסאל תא
 תונפל ךירצ יפוסניא לגעמל םיעיגמשכ
 תעלבומה לומ קוידב ,ריקה לא ,הנימי
 .תידוס תלד עיפות ךכ .ינשה דצב

 ךירצ הזודמה דגנ ןגמה תא גישהל ידכ *
 שי םשש ריעל עיגהלו היבטומל תכלל
 םיתבה דחאב שיו ריעל םיסנכנ .םיזג
 םורתל ןכומ התא םא לאשיש ןקז םדא
 .רבדי אוה .(ןכ) בויחב הנע .רפכל
 יא שפחו ךומסה םיל ךל רבדל רומגישכ
 יאה לע הלע .שיבכע ןכוש ובש ןטק
 תדוקפ עוציב ךות סוטקק לכ דיל דומעו
 .(503ז6) שופיחה

 שי (אטט םיזוגאה תא גישהל ידכ =*
 ותרוצ .חרקה בכוכב ךובמל סנכיהל
 םדאל עיגתש דע ךל .קנט תרוצכ
 .דיפלה תא תונקל ןכומ התא םא לאושש
 .ךובמהמ תאצל זאו תונקל הצור התא

 שמתשהו םיליגר םיכובמ ינשל סנכיה =*
 .שוקמ שפחו ([66 כופפ6 חרקה בכרב
 רחאל .חרקה תריבשל שוקמב רזעה
 .םיבר םיצע ןיב ןטק ץע שפח ,תרבשש
 ךכ .דיפלב שמתשהו ץעה דיל דומע
 .םיזוגא לבקת

 ותיאש) םימסקה חתפמ תא אוצמל ידכ *
 ילב םינמסקה תותלד תא םיחתופ
 תולעל ,יילאמ הידל עיגהל שי .(םימסק
 .הבית םש שפחלו שולש דע תומוק יתש

 איה הבית התוא תא אצמת רשאכ =*
 חתפמ תאצמש ךל םושר היהיו ץצופתת
 .םימסק

 ילב םיכובמהמ תאצל םיצור םא <*
 שי (םאוט האיציו םסקב שמתשהל
 .(וטוש לילחב שמתשהל

 ונל וחלש הנבימ תלופ ףסאו ריפוא
 וארתש יפכ ,םיפיט לש הנמש הליבח
 :דימ
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 6]4א 6100 3 דיק סקלא
 לע ספטל ךירצ שא רודכל דופול ידכ *

 .בוזעלו 1 'סמ רותפכ לע ץוחלל ,דומע
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 םידומצה םיקיתה ינש תא גישהל ידכ =
 ךירצ (22 בוביס ,2 בלש) הלעמל הינפב
 .ריקל ריקמ ץופקל

 םידרוישכ םיציחה תפשא תא תחקל ידכ *
 (3 בוביס ,2 בלש) תישילשה הרעמל
 תא תחקלו שא רודכל ךופהל ךירצ
 ,םיקיתה

 גורהל רשפא גנרמובה םע םישנאה תא =*
 .גנרמובה ילב םה םא קר

 תא םיפיעמ תרפושמה ברחהו םיציחה =
 .תו'גנינה םיקרוזש םיבכוכה

 .קית וילעמש זגרא שי ,2 בוביס ,2 בלשב =
 .קיתה תא חקו זגראה לע ץופק

 ינש שי הטמל ךסמ 3 בוביס תליחתב *
 תא וירחאו ילאמשה תא חק .םיקית
 .ינמיה

 - הלעמל םילועשכ ,3 בוביס תליחתב א
 .םיגד ךילע םיצפוק יכ ,רהזיה

 תוכמ ול םינתונ ןטקל ךפוה קנעהשכ =*
 .הפיפכב

 רותב לבקת םישלושמ השש ךל שי םא =*
 .ףסונ רות אבה

 איצוהל ךירצ םישירכהמ רטפיהל ידכ *
 .ךסמהמ םתוא

 ךירצ ישילשה בלשה םויסב רטסבורל א
 .ריוואב אוהשכ תוכמ תתל

 ]סא 4100 1 דיק - עו
 ול ץצקל ךירצ ןונמתה תא הול ידכ
 .עורזה תא

 לכ ץוחלל ךירצ רטפוקילהב סוטל ידכ *
 .1 רפסמ רותפכ לע ןמזה

 איצוהל ךירצ םיאפרה חורמ רטפיהל ידכ *
 .ךסמהמ התוא

 420 םיפיסומ םילודגה רלודה יקש *
 .810 - םינטקה

0 1 
 .הטמל תוטיעב תתל ךירצ םיבלכל *

 .םיריזחה תא גורהל רשפא יא =*

 יבוניש
 תוריל ךירצ לודגה שיאה תא גורהל ידכ א

 .חצמב םימעפ שמח ול

 תולירוג
 דע הצצפה םע שיאה תא לכאת לא *

 .הצצפה תא חינמ אל אוהש

 \\סח667 30 2 אלפה דלי
 יקש ,תועבטמ םיצעה לע אוצמל רשפא =

 .תובבל וא ףסכ

 לסרודכ
 ךירצ הריבע טוחסל וא רודכ תוטחל ידכ א

 ,ביריה ןקחשה דיל תוריהזב דומעל
 .רודכב קיזחמה

 רנרב רטפא
 12 בלש דע תוצצפהמ קמחתהל ידכ =*

 הדיצה סוטמה תא תוטהל ךירצ

 לופכה ןוקרדה
 ןכסט16 1 3ש0ח
 הכמ הצצפה םע שיאל ןתונ התא םא <

 תחקל לכות - דיהמ ול הפע הצצפהו
 .התוא

 ו ית
 הנפומ אל ןוירשה םא קר םירוי תונוזלחל *

 .ךילא

04 07 
 (1א
 לכ הלק המישמ וז ןיא !99% םוסחל הסנ *

 עצבת םא תודוקנ 50,000 לבקת ךא ,ךכ
 !התוא

 - לכות דוע לכ הכומנה תוריהמב דובע א
 !תודוקנ םיילפכ לבקת ךכ

 וירמ ךינפב גיצי אלמ קחשמ םילשת םא א
 ...תדחוימ העפוה

 תא הליג ןולוחמ םהרבא ןרוא
 :האבה תניינעמה הדבועה

 ה'גנינה יבצ

 ] 66326 1₪(הבה1 7אוח]ה וו 6

 הינשה תא סורה .תויבח 2 שי 1 בלשב =

 .הלרגה לבקתו םדוק

 1700 (זטמ 1

 תאשונ לע סוטמה תא תיחנהל ךיא דמל א
 רשפא .הברה ןמאתהל יאדכ !םיסוטמה

 - םיפתוש םע קחשמב הסיטב ןמאתהל

 .דבל קחשמ התא םא םג
 םיסוטמ דגנ רתויב הבוטה הנגהה =*

 .אלמה לוגלגה איה ךילא םיברקתמש
 לש ןימי דצבש הרהזאה תוירונל בל םיש =*

 רשאכ קלוד ןוילעה .םירישכמה חול
 לעונ ביואה םא קלוד ינשה .הנכסב התא
 תקלדנ היינשה הרונה רשאכ .ליט ךילע
 וא - לכותש לככ דהמ חורבל ךילע
 דובכה חרוא תויהל ןנוכתהל ליחתהל
 !ךלש היוולב

 תודח תוינפ עצבמ התאשכ !בל םיש =*
 רגשמ התאש םיליטה ועגפי אל דואמ
 ...גצה לעש תובלטצהה עצמאב קוידב
 הרוצב ןווכל ידכ ןויסינהמ דומלל ךילע
 .תילאדיא

 ( ]35 תות
 תשומחת תינסחמ תוריל תרמגש רחאל
 ליטה ךילא רגושיש דע ןתמה - האלמ
 .ביואה לע תויריב אצ זא קר .ןושארה

 !םיביתנה ירפסמ תא חכשת לא =*
 לבקתמה עדימה תא ךמצעל םושר =<

 .רשקה רישכמב
 תוחוכמ העדוה לבקת 22-ו 14 םיביתנב
 .בוטה

 .דחא ןוויכב קר דרוי 13 ביתנבש קמעה א
 אל םא טוקיאג תא שוגפל לכות אל *

 .לאכימל ןכל םדוק תעגה

 ןי הח(ּג5צ 06
 ליעפת םא יריה תוריהמ תא תסוול לכות *

 זהו [וז6 טסחזזט6[1ז

 לכותש לככ םיבר תועבטמ ףוסאל הסנ *
 רתוי םיקזח קשנ ילכ תונקל ידכ
 .רתוי םיריהמ םיעונמו

 תקהבומ השלוח תדוקנ שי טילש לכל *
 !התוא אצמ -

 .םיטילשה דגנכ תודבכ תוצצפ לעפה *

 תגא8'6 6
 .תותלד חותפל שייבתת לא =*
 בשקה .ךלש םייובשל בל תמושת שדקה =*

 תלעפה םא דחוימב - םירמוא םהש המל
 הלעת .רבדל םהל םורגל ידכ תמר זג
 .םייובש רפסמ חקיתש רחאל הגרדב
 היחת רתוי ההובג ךלש הגרדהש לככ
 רחאל .\ לע ץחל .רתוי בר ןמז ךשמל
 ךל רפסמש עדימה תא אורקל תמייסש
 .יובשה

 .לוק קיתשמ רתסומ לגנו'גב םש יא =*
 !ותוא אצמתש דואמ יאדכ

 הרקמב ךיתימע םע רשק רוצ *
 שולש רז לייחב תוכהל ךילע.ךרוצה

 - תחא םעפ ותוא רוקדל וא - םימעפ -
 ןתי וליפא אוה םימעפל .ועירכהל ידכ
 !לופיש ינפל ןוזמ וא תשומחת ךל

 6 1 שכ
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 קחשל רשפא רודכ יקחשמ המכ
 ?תיבב םכלצא 502.4-ה לע

 (ז ץ 6 ה
 % ס!|6צ ם8]]

 לומ וא דבל קחש :םיליחתמל ףע רודכ
 !בשחמה

 וש יצי ומ קרו אה
 : ה , *<=<רעלש

 =,- ל

 רקיצרק רק ו לע ₪

 םילוחכה דגנ קחש

 2. " " ./ ש - . .

 -= דדו קי

 1 : ה

: 24 .. - - . - 

 \\ 0 זץ | 0 פ 06606 עס

 וא בשחמה דגנ) לגרודכ תצובקב טולש
 !לוג עיקבהל םהל ןתית לא .(רבח דגנ

. 

 5 ג 5 6 ₪8 ה |] (ז ץ 6 ה 1

 םלוכש קחשמל תצק המוד סיסב רודכ
 לבא רפסה תיבב טרופס ירועישב םיקחשמ
 רתויב בוהאה קחשמה והז תירבה תוצראב
 תא תוארל האב החפשמה לכ .המואה לע
 םיסיסב בונגל םיסנמ םיימוקמה םיפולאה
 .(...תבחמ אל) שבחמ תרזעב רודכב תוכהלו

 ידימ רודכה תא טיסהל טבוחה לע
 ספותה

 * | 1 2 ./ א 1 ה
 ל כ רי: וה 4 | לבל

 ו ב

 המ השוע ימ להקל הארמ לודג ךסמ

 1 ל 7 ₪ 1 א ל? ₪ 7

 לע עגמ ברק" םיתיעל הנוכמ חרק יקוה
 חילצמ וניא םינקחשהמ דחא ףא יכ "חרקה
 םה עודמ .תוטירשו תורובח אלל טלמיהל
 ךכ לכ אוה יכ ?קחשמל תאז לכב םירזוח
 !ףיכ
 4% ירקשש ך אחר א אר מ .4- ד ₪ ₪ רח - 9 2 5 כב

- - .0 - . - . . - - . -- 

- 

 !ךפוגב רודכה תא רוצע

 רוזעת אל תצרמנ הנגה וליפא
 !ףיקתהל אצוי התאשכ

 וא םיקחשמ( ₪9

 ו

 ,תחא ,רודכב דקמתה ,שארה תא דרוה
 !הכה ,שולש ,םייתש

 .הגס לש ףלוגה תופילאל םיאבה םיכורב

 . ' תועה

 ז
% 

 4 . , ו

 !חוטב לבא טאל טאל

 םייפמיל

 (: 0 | [ ה ג תו ג

 םישישקל קחשמ אוה ףלוגש רמא ימ
 םוקמל עיגהל התא חילצת םא ?םירישע
 ףלוגה תויורחתמ תחאב ןושארה
 ...רישע התא םג היהת תוימואלניבה

 .המוגל רודכה תא סנכה :קחשמה תרטמ
 תחלצה םא .אצמנ אוהש הפיאמ ?הפיאמ
 ךות לא ותוא רבעה ,אל םא .יפוי - הכמב
 .םיבלשב המוגה

 ?רעיהמ רודכה תא איצות ךיא

 9 9 כ



 הניפה

 ראוד רתוי לבקמ \(17, רוטקוד
 של ו

 לכ וילא ועיגה שדוחה !\\/17 ןוחריב
 ןנולתה רוודהש דע םיבתכמ הברה ךכ
 ה ור - ו ג
 לע הלאשה לכ תא בותכל ולכות םא

 ו
 .תופטעמ תחיתפב ןמז הברה ךוסחל
 ידכ ?ןמז ךוסחנש םיצור םתא המל

 מו מ
 ןייצל רשפא התוא ,תבותכה !\\7
 איה ,היולגה לש ינשה דצב

 17 ר"ד דובכל
 1409 .ד.ת
 קרב ינב

 :ךכ ונל בתכ ןג-תמרמ ריאמ יש
 17. ןותיעב התיהש הבתכ תובקעב"
 לש דוסה' קחשמה תא תונקל יתטלחה
 הסנמ ינאש םייעובש רבכ .'םיפוקה יא
 ומכ תולודג תויונחב קחשמה תא גישהל
 תונטק תויונחב וליפאו קימנידו גאב
 םא .יתאצמ אל םוקמ םושבו ריכמ ינאש
 םש תא השקבב יל וחלש ,םילוכי םתא
 תא וא קחשמה תא םתגשה הנממ תונחה
 קחשמה הב שיש תרחא תונח לש המש
 ".הזה

 ,יש ,העיפוה "םיפוקה יא" לע הבתכה
 רתוי ינפל רואל אציש ,\/17 לש 7 ןוילגב

 2 - 30)כ

 קחשמה תא ונלביק ונמזב .הנש יצחמ
 דוע םא םתוא ונלאש .םיבשחמ גאב תרבחמ
 רבתסמ .םהל ןיא ,אל - קחשמה תא םהל שי
 וסמייג גאב) םיקחשמב תקסועש הקלחמהש
 לש םיקתוע רפסמ שדוח ידימ הצרא תאבימ
 דואל םיאצויש רתויב םישידחה םיקחשמה
 /12 ןוחריבש תובתכהמ קלח .ב"הראב
 .הלא םיקחשממ קלח לע תוססובמ
 ןורחאהש דע םיפדמה לע םיאצמנ םיקחשמה
 שדח קחשמל םוקמ הנפמו - רכמנ םהבש
 קחשל הצורש \/17. השעי המ לבא" .רתוי
 גאב תויונחב שפחי" .ונישקה "?םיפוקה יאב
 שדח םג אוהש ,2 םיפוקה יא קחשמה תא
 "!רתוי םכחותמ םגו רתוי

 17. ,ןכ-ןכ) ביבא לתמ רמה ודיע
 המכו ינא" .הבושח הלאש לאש (שדוחה
 ונחנאו קחשמ תנכתל םיצור ילש םירבח
 לכ' טפשמה ללוכ קוידב המ םיעדוי אל
 אל ונחנא הז ללגב .'תורומש תויוכזה
 םיקחשממ קיתעהל ונל רוסא המ םיעדוי
 ".םירחא

 - והשמ רצויש ימ ,רחא םוחת לכב ומכ
 טלוו תרבח ,אמגודל .ול ךייש "והשמ"ה
 דלנוד םשב זוורב לע םירופיס הרצי ינסיד
 תרבחל ךייש רופיסה ,תישאר .(?םיריכמ)
 תא קיתעהל דחא ףאל רוסא .ינסיד טלוו
 המצע תומדה ,תינש .התושר אלל רופיסה
 דחא ףאל רוסא .ינסיד טלוו תרבחל תכייש
 בותכל ,לשמל - תומדב שמתשהל רחא
 טלוו תרבחש םושמ ?עודמ .הילע םירופיס
 .תומדה תריציב ץמאמו ןמז העיקשה ינסיד

 ,תינוציחה ותרוצ לע הברה בשח ינסיד תווצ
 רחא והשימ םא .ותוגהנתה ןפואו וייח ךרד
 ןמזה תא בונגי אוהש ירה וז תומדב שמתשי
 .הבשחמב הרבחה העיקשהש ץמאמהו

 איה ךרובע רתויב הבושחה הדוקנה
 לע בשחמ יקחשמ בותכל דחא ףאל רוסאש
 .(הרבח וא םדא) רחא ףוגל תכיישש תומד
 ינסיד טלוו תרבחמ תושר שקבת םאש ןבומכ
 ןכתיי - קאד דלנוד לע בשחמ קחשמ בותכל
 .וזכ תושר ךל ןתית תרבחהש

 תושר אלל קחשמ בותכת םא ,ינש דצמ
 הילעב דצמ העיבתל ףשחית תומדה ירצוימ
 תינוכמה תא בונגת םא הרקיש יפכ קוידב -
 ,והשימ לש

 םע דדומתהל ץלאת בושחימה םוחתב
 .בשחתהל ךילע ןהב תורחא תויוכז רפסמ
 לש יקוח קתועב שמתשהל ךילע ,אמגודל
 םיטקסידה תא טמרפת רשאכ .תונכתה תפש
 טמרפל לכות אל ,קחשמה תא וליכיש
 םישמשמש הלאכ) הלעפה ינוטילקת
 הלעפהה תכרעמש םושמ - (בשחמ תלעפהל
 .םירצוי תויוכז ידי לע תנגומ

 תורבח תוקלחמ ללכ ךרדב :ןכ לע רתי
 "םירצוי תויוכז"ל תויוכזה תא םיבשחמה
 תויוכז לש ןתועמשמ ."הצפה תויוכז"ו
 דיחיה אוה ןהב קיזחמה ףוגהש איה הצפהה
 .תינכותה תא קיתעהל ול רתומש

 - ונוצרכ םיקתוע רפסמ רוציי הז ףוג
 .הנכותה תא קיתעי אל רחא דחא ףאו

 םיקחשמ תנכתל לכות ?ראשנ המ זא
 תויגטרטסא רוצילו םירויצ רייצל ,ךנוצרכ

 ,םיקחשמ העיצמ הניא

 תא תוארל דואמ םינרקס ונחנא .קחשמ
 !תואצותה

 ונל חלש לאימרכמ קי'צשפ לט
 םיבתכמ דוע לבקל חמשנ) רדהנ בתכמ
 קחשמ אוהש רבתסמ .(!לט ,ךממ
 תואקתפרה בתוכו םידיקפת יקחשמ
 הנוע ללכבו בשחמ יקחשממ הנהנו
 הרדגהה לע בטיה
 'תש לבא ,טזק
 תודירטמ תויעב
 רשפא הפיא" :ותוא
 ההובה ןיע תא גישהל
 ילצא' ודיגת לאו
 אל יפ 'תלופמב
 קחשמה תא יתיאר
 שי םאה ?תונח ףאב
 ימאותל קינוס קחשמ
+" 

 לכות אל םנמא
 ההובה ןיע תא אוצמל
 לבא ,לט ,תלוכמב
 תונה לכ טעמכ
 רוכמת תרחא םיבשחמ
 םא .החמשב ותוא ךל
 םיבשחמה תונח
 (?וזכ שי) תיתנוכשה

 הפיחל ץופקתש יאדכ
 םיסובוטוא יווק שי)
 לאימרכמ םירידס
 םש קודבתו (הרזחבו
 .תולודגה תויונחב

 תפסונ הדוקנ
 :;ךביל תמושתל היוארש
 םיקחשמ שכור התא םא
 םע רשק רוציתש יאדכ ילוא - םעפ ידמ
 לבקת עובק חוקל היהת םא .תחא תונח
 תונחה לעבש ןכתייו ףדעומ סחי יאדווב
 .םידחוימ םיקחשמ ךרובע ןימזהל םיכסי

 .לש ותומד - היינשה ךתלאשל הבושתב
 תרבחל תכייש ,רהממה דופיקה ,קינוס
 םיאצויש םיקחשמ שי םנמא .4
 ירישכמבו םיישיא םיבשחמב ליבקמב
 - \וזשוח תיבמ םיקחשמ רקיעב - 4

 לארשיב 55024 יגיצנ תא ונלאש רשאכ לבא
 קחשמ ןיא עגרכש ונל רמאנ (םיבשחמ גאב)
 םג 500/-ש חינהל ריבס .06- ימאותל הזכ
 הסריגל קחשמה תקתעה רשאת אל
 !תווקל רשפא דימת ,ינש דצמ .תיבשחמ

 םאה" תעדל הצור תליאמ רמוע
 ונקנש יוב םייג לש קחשמ תוטלק
 םייג רישכמל ומיאתי תירבה תוצראב
 - ההות אוה דוע "?ץראב הנקנש יוב
 םאה" - ןותיעה יארוקמ םיבר ומעו
 םיאצוי ודנטנינל םיאצויש םיקחשמה
 "?יוב םייגל םג

 אשינה סננה - ודנטנינ לש יוב םייגה

 הנידממ הנתשמ וניא - םלועה תא שבכש
 םישרוד םניא ,רמוע ,םירישכמה .הנידמל
 יפכ ,רודיש ינקיתל וא למשח תשרל המאתה
 תואצוי וז הביסמ .היזיולט יקחשמב הרוקש
 לע ההז הרוצב תולעופש תוטלק םלועל
 רישכמ לעו ולולונוהב הנקינש רישכמ
 וללה תומוקמה תא שפח) וטקבמיטב הנקנש

 םע בטיה ודבעי תוטלקה יתש ,ןכ .והפמב
 .תליאב ,תיתנוכשה תונחב תינקש רישכמ

 מ רוה ו ומ
 לש 60 ₪0%-ה לע םתעמש
 | ןומה ליכמש דחוימ רישכמ והז 4
 | ,רמולכ .ןפיב קר םויכ רכמנ אוהו עדימ
 |.ןפיב קר יקוח ןפואב רכמנ אוה
 לא םג םיאיצומ םיינרדומה םיטאריפה

 שיש יתעמשו רישכמה תא ןפי ייאל ץוחמ
 הבנוג .לארשיב םג ותוא רכומש ימ

 תימלועה 55602/\ תרבחש ינזואל העומש
 :רישכמב םייוניש תושעל? תנווכתמ

 תוחפ ינפיה קושב רכמנש 60 ₪01-ה
 ץפויש רישכמהמ יטיא רתויו ינכדע
 םירישכמ ,ןכ לע רתי .תורחא תונידמב
 יהשלכ הנידמל תיקוח הרוצב ואבוייש
 הנכותה יקסיד םע קרו ךא ולעפי
 | תוכחל יאדכ .וז הנידמל םידעוימה
 ?אל ,תיקוחה הסרגל

 דימת אל :היינשה ךתלאשל רשאב
 ךא - םירישכמה ינשל םיקחשמ םיאצוי
 לש תואסרג תואצוי ןכא תובורק םיתיעל
 הרקמ לכב .יוב םייגל םג ודנטנינ יקחשמ
 םושמ ,םיקחשמה ןיב יתועמשמ לדבה היהי
 היזיולטה לע תונומת גיצמ ודנטנינהש
 תונומת גיצמ יוב םייגה וליאו אלמ עבצבו

 .רופאבו ןטנטק ךסמב
 םיתנכתמהש ןוויכמ
 דובעל םישרדנ םניא
 םילוכ* םה עבצהב
 בל תמושת שידקהל
 היצמינאל רתוי הבר
 .קחשמה לש רופיסלו

 ינא") יאשח \\/

 ראשיהל ןיינועמ
 לבא - םש םוליעב
 אורקל םילוכי םתא
 ("יודב םש ,רנבא יל
 שיש ונל רפסמ
 לוק סיטרכ ותושרב
 .פסטת 13516 גוטמ

 םינוטילקת לביק אוה
 תכרעמה - םע
 םיטקפא םיליכמש
 תואיצומש תוניגנמו
 םומיסקמה תא
 רבח םג" .סיטרכהמ
 תא ןמזמ אל הנק ילש
 הזה לוקה סיטרכ
 אוהש םיטקסידבו
 טעמכ דוע שי לביק
 םיטקפא 0
 !ןיא ילש - תוניגנמו

 ותיא ףילחהל וא קיתעהל יל רתומ םאה
 הלאש דועו "?תוניגנמהו םיטקפאה תא
 ק ח ש מ ה ם א ה" הבוש ח
 יפותיש קחשמ אוה 96076860 [3684]ו

 "?(קיתעהל רתומש)
 !יאשחה \א1/-ל דובכה לכ - תישאר

 .ךפיהל - תלאשש תולאשב השוב לכ ןיא
 םא לואשל ךתוא העינהש תוניגהב םיאג ונא
 גיצנל תונפל ךילע .הקתעהה ינפל רתומ
 תרבח -50₪ח0813ו6ז ןרצי לש ילארשיה

 יאדכ) רופיסה תא ול רפס .הננערמ סקיפרג
 ךתושרב שיש ךכל יהשלכ החכוה ףרצתש
 ןכתיי .לש הרבחה לש ירוקמה סיטרכה תא
 תא םינשיה םיטקסידל הרומתב לבקתש
 .רתוי םיינכדעה םיטקסידה

 ,שפחמ התאש קחשמה תא ריכמ ינניא
 רתומש) יפותיש קחשמ והז םא םג ךא
 ורובע םולשת חולשל בושח - (קיתעהל
 קחשל ךתנווכב םא ,ותוא תנכתש םדאל
 םידיחיה םיקחשמה .ןמז ךרואל קחשמב
 םה הרומת אלל ירמגל קיתעהל לכות םתוא
 ..ללכה תושרב םיקחשמ
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 ןץירו ב2

 . ישעיה 6 םיעוצעצה תויונחבו גאב תויווח תוערב גיועה
 | 3 חורחבומה הקינורטקלאהו םיבועחמה

 מ"עב םיבטנחמ גאב הצפה ו קוויוטנ
 03-5794711 קרב-ינב 13 תרנב

 ....יתרביח יתאצוה + יתינק
 !וקחשל יתלחתהו

 , ן , ו - . "

 םיקחשמ לש \ש|!2 התא םא
 | ו |

 הבתכש ירה "בשחמתהל" תטלחהו

 ךתושרב שי רבכ םא .ךל תדעוימ וז

 . ו . ל ל יוזררכ
 ...:תבמחה המ הו בשחמ

 .םיאתי הז ךירוהל ילוא

 ארקנה ,ישיאה בשחמה :הירוטסה טעמ
 | תנשב אצמוה ,26- רוציקב
 .18%1 תרבח ידי-לע 2
 םלועב ויה ןכל םדוק דוע
 ןוגכ םינוש םינטק םיבשחמ
 ךא - דועו יראטא ,רודומוק
 ויה אל הלא םיבשחמל
 | לש ןורכיזה תומכו המצועה
 .06-ה

 ק06-ה לש ותעפוה םע
 בשחמל העדונ קושב
 וז החלצה .המוצע החלצה
 ינב לש םתציפק תא הררג
 לע קוחרה חרזמהמ ונידוד
 . ועיגה הליחתב .האיצמה
 | רחאלו ןאויאטמ םייוקיחה
 | םג םימרוז ולחה ןכמ
 ילגעמ ;רופגניסמו האירוקמ
 ק6-ה לש הקינורטקלאה
 קושבו תומילשב וקתעוה
 םייוקיח - "םימאות" ועיפוה
 \ .6-ה לש

 -\ \%%8 אל םימאותה תיישעת
 . | \ .דחא םויב החתפתה
 | םתמר התיה ךרדה תישארב
 | התיה תומיאתהו הכומנ
 קש 7- ששב לכ אל :איה ףא הכומנ
 4 | בשחמ לע הלעפש הנכות
 םג ןפואה ותואב הלעפ 6
 .ול םאתש יוקיחה לע

 ורפתשה םינשה םע
 תמרל ועיגהו םייוקיחה
 "םכחותמ"ה טנטפה .דואמ ההובג תומיאת
 זמא[ לש בשחמל יוקיח תריכמב ץוענ היה
 ושענש תורשפ ללגב רשפאתהש ,לוז ריחמב
 .תונימאה ןובשח לע

 לש המחלמה תכשמנ םויה דעו זאמ
 תורשע ןיבל (לוחכה קנעה) 181 תרבח
 הנורחאל .קוחרה חרזמהמ םיטאריפ םינרצי

 ו-2 .

 , ו [ שו 1 ,

 | | 1 ו |

 | | יצוא מ ה | א ו א

 181 :ףסונ ברק הדש לש ותחיתפ הזרכוה
 תכרעמ 05/1 םשב םיבשחמ תרדס םע האצי
 לודגה שודיחה .(ישיא בשחמ םוקמב) תישיא
 הנושארל ;ךומנה הריחמב ץוענ וז תכרעמב
 תונימאה תא הז םוכס דעב לבקל רשפא
 .18א1-ל קר םידחוימה תוכיאהו

 ,ךכב םג םיאטבתמ תוכיאהו תונימאה
 היעבב לקתנו 25/1 בשחמ הנקש ימ לכש
 םירהל טושפ לוכי ,ותלעפהב איהשלכ
 לש ינשה דצב .03-6978906 'סמל ןופלט
 רוזעל לוכיש והשימ דימת אצמנ וקה

 לי 22 :1-ר- 8 ישע .1 עשו רו 1 יש
 1 פיי 00 קי 0 שי 41

 ! ירי ג
 ו
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 ,תויעבה דימ תורתפנ ךכו םיעקתנל
 תוכרעמב םג והשכיא תוררועתמה
 .רתויב תוינעוצקמה

 ךורכ תכרעמה לש ףסונ יתועמשמ ןורתי
 ₪06 יבשחמ ומכ אלש .התנקתה תוטשפב
 ,רתויב בר המאתה ןמז םישרודה ,וימאותו
 רבחל ,הזיראהמ 75/1-ה תא איצוהל ןתינ
 רבעל עקת טישוהל ,םיטוח השולש םיינש

 - הלעפהה גתמ לע ץוחלל ,למשחה עקש
 ךרוצ ןיא !בשחמה לעפי תוינש 20 ךותו
 קסיד אלל םגדב וליפא - 005 ןוטילקתב
 058-ש ךכב ץוענ וזה תוטשפה דוס .חישק
 וילגעמ לע "הבורצ" ,וכותב רבכ תנקתומ
 עדיב ךרוצ לכ ןיא וז הביסמ .םיינורטקלאה
 יפרג טירפת עיפוי תוינש ךותב .םדקומ
 תויחנה ךממ שקביש גצה לע ינועבצ
 תנכות ליעפהל ךנוצרב םאה :ךשמהל
 דבעמ ?תרחא הנכות ילוא ?הכרדה
 ?/0₪65 ?םילילמת

 ולוכ בצועמה ,בשחמה 7 5
 ,הדיחי קיטסלפ תביתב |
 ללוכ ,דרשמ לכב תבלתשמה |

 םיעבצ 256 לש %04 גצ
 286 דבעמ ,הלועמ תוכיאב
 ןורכז 1א1 תוחפל ,386 וא
 5.25" ןנוכו 3.5" ןנוכ ,ימינפ
 .םישדחו םינשי םינוטילקתל
 ,חישק קסידב םג רוחבל ןתינ
 םיללוכ םיבשחמה לכ ךא
 תספדמלו תרושקתל תואיצי

 ףרטכ שמשמה ,רבכעו |
 רובע טלק יעצמאו םילותחל

 ה 777-777

 .תויפרג תונכות
 ק5/1-ה לש תדלקמה

 הניא טושפש תוכיאמ איה
 םע דבועש ימל תרכומ
 - הילע הדלקהה .םימאות
 דוביע תעב וא םיקחשמב
 טושפ איה - םילילמת

 .גונעת |
 הנוקה לבקמ בשחמה םע

 תוליבח רפסמ םג רשואמה
 ,18₪א] 05 4.01 :הנכות

 תללוכה ו/0אא5 2 תנכות | =
 םילילמת דבעמ ,םינותנ דסמ א

 תנכות ,ינורטקלא ןוילגו |
 ,בשחמה תלעפהל הכרדה |
 תלעפהל הכרדה תנכות |

 תונכת תפשו אסא5 2
 הנכותה םע .6

 תירבעב הכרדה תורפס םג תפרוצמ
 ,(תירבעב) בשחמה תרכה יאשונב תילגנאבו
 שמתשמל ךירדמ ,(תירבעב) ותלעפה
 .תוירחא תדועתו 5

 לש ריחמב ותוא שכורל קינעמ 25/1-ה .
 ךיא .18א1 לש תונימאו תורש ,תוכיא ,םאות
 ?תונקל אלש רשפא

 רול וצד" 7, 7 ומ
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 'קתשמ

 :יויקוה

 גבס יבאו טולומ ןרע תאמ

 הצרא עיגה ףוס ףוס
 תוכרע לש שדח חולשמ
 ימל הבוח .אסז אז
 ןכדועמ תויהל הצורש
 ...םידיקפת יקחשמב

 תכרע תא הנוקש ימ
 שולש תא הב אצמי אסוס
 :קחשמה תטיש לש הניפה ינבא

 אאו5 1.גו 8 ₪61.גוא ז.גש
 תטיש - (רפטה קוחו קשנה קוח)
 תטישמ שילש תשמשמה ברקה
 לש הלוסיח תרשפאמו 016
 ילוגלג ינשב הפקתה לכ טעמכ
 קשנ תואלבט םישולש .היבוק
 תועיגפ תואלבט רשע ,הפקתהו
 תואלבטו םירוצי רסירת ,תויטירק
 .עגמ ברק לש תופקתה

 - (םסקה קוח) 511. ז.אוא
 רתוי תללוכש ףושיכה תטיש
 יגוס תואלבט ,םימסק 2000-מ
 ינוס לש תויטירק תועיגפ ,םימסקה
 חוכ תודוקנ תטיש ,םינוש םימסק
 .םיטרופמ הימיכלא יקוחו
 יה א(יא ן.גא 4 האו; הוא

 - (םלועה קוחו תומדה קוח) ז.אוא
 םיקינעמה ,תויומדה תריצי יללכ
 לולכה) הז רפס .תויומדל תוביצי
 חותיפב ןד (קחשמה תליבחב
 ,תועוצקמה רשע-העשתב ,תונורשכ
 רשעב ,"םייניקלוט"ה םיעזגב
 .דועו תומדה לכ לש היתונוכת
 תויחנהו םירבסה :רתכבש םולהיה
 בל אוה הז רפס ,ךלשמ םלוע תינבל
 .אס.. "16 תטיש

 םיקלחה תשולשמ דחא לכ
 יללכ לש תומישר ליכמ םיישארה
 רוחבל ולכות - םיירשפא קחשמ
 .םהמ םלעתהל וא םהיפל קחשל
 םלוא - דואמ תובר ןכא תואלבטה
 תוטישל האוושהב ;ןהב אצמתהל לק
 רתוי לק ?םכתעד המ ,תורחא קחשמ
 וא הפ לעב םיקוח תורשע דומלל
 ?םיינש וא הלבט קודבל

 תא דחיימ המ

 ?ן? 06
 רשע תומד לכל שי ,תישאר

 םינויצ ינש .תוידוסי תונוכת

 ₪ -34כ

 לכות וילא ,ילאיצנטופה ןויצה אוה ינשה .וז הנוכת לש יחכונה
 ,רמולכ .םינומיאב ץרמו ףסכ ,ןמז עיקשת םא עיגהל תומדה
 .84 רשוכ ךל שי תילאיצנטופ לבא 66 רשוכ ךל שיש ןכתי
 ךלי אוה !הגאד לא לבא -ואישב וניא ינפוגה ךרשוכש ןאכמו
 .וב עיקשת םא רפתשיו

 016816 תטישב אוצמל ןתינ ?קחשמב תויומדה ןהימ
 םתוא ,םירחאה םידיקפתה יקחשמבש םילבוקמה םיעזגה תא
 .הירבחה לכו םיפלא ,שונא ינב ,םידמג ,םינוטוז :תיב לכב ואצמת
 שי :םינושו םיבר תועוצקמב םיקסוע םיעזגה לכ ינב םלוא
 :םיאבה םיגוויסל םיקלחתמה ,םיירשפא תועוצקמ רשע-העשת

 ,(המרועב וא יסיפ חוכב אלא םסקב אל םישמתשמה) םימחול
 השיג שי םהל) םיבלושמ ,(דיחי ףושיכ םוחתב םילעופה) םירוהט
 דחא םסק םוחתב םילעופה) םיליטמ-תת (םסק ימוחת ינשל
 :אמגודל .קשנב שומיש ידי לע ךסחה לע םיצפמו יקלח ןפואב
 א גאטתא

 תונוכת" תונוכמ תומד לכ לש תונושארה תונוכתה שמח
 איהש םעפ לכב חותיפ תודוקנ תומד לכ תלבקמ ןהיפלו "חותיפ
 רופיש תעב תויומדה תא תושמשמ חותיפה תודוקנ .הגרדב הלוע
 םיוסמ רפסמב תומדל הלוע תונמוימב רופיש לכ .םהיתויונמוימ
 תא רפשל לוכי םחול ,אמגודל .עוצקמל םאתהב ,תודוקנ לש
 םסק דומלל הצרי םא לבא - תולקב ולש המיחלה תויונמוימ
 ,םד עיזהל ץלאי

 בר םוקמ הריתומ הניא 06(6885!0ז לש ברקה תטיש
 שיטפ ,תינדי-וד ברח) ולשמ הלבט קשנ ילכ לכל .םירופישל
 םירשע שיו) ןויריש גוס לכל םג שיש יפכ ,(רתיה לכו המחלמ
 בחרומ תויטירקה תועיגפה אשונ םג .(םיירשפא תונוירש
 הלשמ הדומע המצוע לכל הנשי ןאכ .א1=א ץ -מ 6016חו8510ז-ב
 דומע ינפ לע תיטירק העיגפ לש גוס לכ ערתשמ ךכו הלבטב

 םידיקפתה יפשו
 ןויצה הווהמ דחאה .האמ דע דחאמ - תומד לכ רובע םירדגומ

 הלעה תויטירקה תועיגפה |
 ינקחש ברקב תובר תולאש
 םאה" .וב ולקתנ םרטש םידיקפת
 םיעגופ הדוקנ הזיאב תעדל בושח
 רבדה ונתעדל .ולאש "?תצלפמב
 ,תישאר :תוביס יתשמ ,דואמ בושח
 קר אל אטבתמ םידיקפת קחשמ
 המ .םכלהמב םג אלא תוברקל ץוחמ
 10 ודרי קרואל" ?רתוי בוט עמשנ
 לש ויתועלצב תעגפ" וא "פ"קנ
 לשוכו םמדל ליחתמ אוה ,קרואה
 אל אוהו פ"קנ 10 ול ודרי ...הרוחא
 ".אבה בוביסב ףיקתהל לגוסמ

 העיגפה םוקימ תעידי ,תינש
 .קחשמב ןיינעה תא קימעהל הלוכי
 לש לאמש דיב תעגפ םא ,לשמל
 שמתשהל לכוי אל ילוא - קרואה
 (ןימי די וז התיה םא) ינש דצמ .ןגמב
 אצמיו וברח תא ליעפהל לכוי אל
 העיגפה תנכס .ךידסחל ןותנ ומצע
 םיקלחב תיפיצפסה תיטירקה
 תמרוג תויומדה לש םיינויח
 םה יכ - תוברקמ שושחל םינקחשל
 ץורל םוקמב - םהב עגפהל םילולע
 ףוסיא תרטמל תולקתיהל החמשב
 .ןויסינ תודוקנ

 201603800: לש םימסקה תטיש
 ללוכ ,א[₪8-ל היקוחב ההז
 לכו תומישר חותיפ ,חוכ תודוקנ
 המישרה חותיפ יכ ףא - רתיה
 .ןירועישל עצבתמ

 םימסקה תטיש ןיב לדבהה המ
 ?א1שאש לשו 08(%016035 לש
 השדח םסק תכלממ הנשי ,תישאר
 ימל ךיישה ילאטנמה םסקה -
 תועפשה רוציל ידכ וחומ ליעפמש
 510%1065-ל ליבקמ) תומוסק
 םימסקה תומישר ךרוא .(ג\60-ב
 2000 תב המישר וושה :אוה םג הנוש
 קר םע 016ח14816ז-ב רתויו םימסק

 !או<א>-ב םימסק 0
 תטיש יכ ,םוכיסל ,רמול ןתינ

 קחשמ תרשפאמ אס! ז

 ךא - הנהמו יתואיצמ םידיקפת
 אל תערוג הניא תויתואיצמה
 תדיממ אלו קחשמה תוריהממ
 ונא .וב ליעפהל ןתינש ןוימידה
 האלמה הטילשהש - ךפיהל םיסרוג
 תרשפאמ ךתומד לע ךל שיש
 קחשמל עיגהל ןוימידה בר ןקחשל
 .רתויב חלצומה

 ,םידיקפת יקתשמל ןוחריה
 ודנטנינו הגס ,בשחמ

 ו ו 2
 םיזירזה םימשרנה 100-ל

 ןיא ימל ךא ,8-15 ינבל דעוימ "ואז?"
 ?קחשל תבהואש דלי תמשנ

 דע ןכש ,ץראב ללח אלמל אב ןותיעה
 םיקחשמב קסועה ןותיע לכ עיפוה אל םויה
 גאב" תיבמ תנמוימו תיעוצקמ תכרעמ .שממ
 .\/1? ןוחרי תא רואל האיצומ "םיבשחמ

 םייונמה תקלחמ \/12. דובכל
 קרב ינב 1409 .ד.ת

| 
 ו

 ו

 | ו

 םיקחשמה ןוחריל יונמ לע םותחל ינוצרב |
 בשחמ קחשמ לבקלו (תונוילג 12) ואז? |
 ו
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 יו 21

 יונמה תא וישכע שדחמ וא םתוחש ימ
 המישמ" תא הנתמב לבקי \\ז> לע ולש
 יגצל םיאתמש) בשחמ קחשמ ,"ללחב
 .ח"ש 59.- לש יוושב 4

 םג ולבקי םינושארה םימשרנה 0
 .ןוחריה תנתמ ,תיזיוו הצלוח

 ,םייונמה לכ ןיב ולרגוי שדוח ידמ
 תנתמ בשחמ יקחשמ 10 ,םישדחכ םיקיתו
 קחשמה תא ולבקי םיכוזה .סמייג גאב
 .םתיבל

 140 :וריחמו תונויליג 12 יונמה ךשמ
 ,דחא םולשתב ,האחמהב םלשל ןתינ .ח"ש
 םימולשת העבראב ,יארשא יסיטרכב וא
 .ח"ש 35 לש םיישדוח

 לכב לבקל ידכ ףרוצמה חפסה תא אלמ
 םיקחשמב שודג ,\/12 לש שדח ןויליג שדוח
 ּ !האנהו

 ה תות שש = שו
 ןופלט
 יונמ תויהל ת/שקבמ
 רפסמ \א12 ןויליגמ

 | ב
 ...דועו םידיקפת יקחשמ ,ןחלוש יקחשמ ,ודנטנינ

 ללחב המישמ
 יונמ לכל יש

 יונמ לכ !גאדת לא ?ןויליג תספסיפ םא
 12 לש םימדוק תונויליג שוכרל לכוי
 .(יאלמה רמג דע) 50% לש החנהב

 תונויליגה תא ןייצו ו/12 תכרעמל בותכ
 לע האחמה בתכמל ףרצ .ןיינועמ ךנה םהב
 לופיט ימד ח"ש 5 ףסוהו םיאתמה םוכסה
 .חולשמו

 :החנהה ינפל ו יריחמ

 | ריחמ
 לוא

 .ח"ש ] \ 2

 דחא לכ ח'ש 8 3-13|
 ו |

 | דחא לכ ח"ש 990| | האלהו 4|

 דע ףקותב

 סיטרכ רפסמ

 סיטרכה לעב תמיתח

 ה. ה האמ הא הצו הצע האמ אא האמ | ו | = ה | ה = ה = ה | ה ה --

 ו

 ח"ש 140.- ךס לע האחמה תפרוצמ \1 .הנתמב
 35 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה .ןמוזמב ה/שדח יונמ ינא :
 .(ח"ש 140.- כ"הס) ח"ש ףקה) :יארשא סיטרכב בויח תארוה 4 ת/שדחמ ינא ו

 םישדחמ/םימשרנה 100 ןיב היהא םא סרנייד / טרכארשי / הזיו (לוגיעב החפשמו יטרפ םש \

 תיזיוו הצלוח לבקל ת/שקבמ םינושארה סיטרכה לעב םש הדיל ךיראת |
 | א 1.  הדימב סיטרכה לעב לש .ז.ת רפסמ הפסמ וו פותר
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 03-5794711 לט קרב-ינב 3 תרנכ מ"עב םיבועחמ גאב :קווטנמו ןאוב' ₪

 תורחבומה הקינורטקלאהז םיעוצעצ .םיבועחמה תויונחבו גאב תויונח תוערב גיטנהל ₪

 םימיה שפוחה תארקל
 אלמל וכרטצתש םיכוראהו םיקירה
 ודייטצתש יאדבכ - יהשלב ךרדב
 חול יקחשמ .ענכשמ חול קחשמב
 םיבייחמ (םתוא םירכוז דוע םתא)
 אורקל ,דחאתהל םינקחש לש הרובח
 םוחתב תולועפ עצבלו םיקוח תרדס
 .קחשמה לש הלועפה

 קחשמ תופוקב ומרז םינמוזמ הברה
 לוכיש קחשמה גוס וניא הז לבא ,לופונומה
 אשונ תא תצקמב וליפאו ריכהש ימ ביהלהל
 חוכ שי ימל ,ינש דצמ .םידיקפתה יקחשמ
 ?מ"הש דיקפתל ןנוכתהל לודגה םוחב

 ינרדומ חול קחשמ לש הטושפ הליבח
 ךרוצ ןיא .היעבה תא םכרובע רותפל הלוכי
 םוחתב טרוטקוד תושעל ךרוצ ןיא ,מ"השב
 שורפל קר - םלוע תונבל ךרוצ ןיא ,ךבוסמ
 םילותח ,םיבלכ ינפמ ןגומ םוקמב חולה תא
 !קחשלו - םינטק םיחאו

 אוה םעפה ונקדבש קחשמה
 : ,ת45/ תרבח ידי לע רצונש ,[מוסזס6קזסז
 ןזהמ םיקחשמה םוחתב תוליבומה תחא
 ולוכ םוקיהש ,תרבוחה יפל ,רבתסמ .שדחה
 התלוכי לככ הסנמש הירפמיא ידי לע טלשנ
 שארב .תיאמורה הירפמיאל תומדיהל
 106 - הירפמיאה

 - (1679גם ()עסע]ס6ז4 (נס0ש6זתתו6ה()

 .םיטילשה תבצמ ןיבמ רחבנש ,רסיק דמוע
 הווהמ הניא הקיטילופה וז הנשבו םש םג ,אל
 לע םילעמ םניא םיככתהש ךכ ,יקנ קחשמ
 ,רתויב רשכומה םדאה תא ןוטלשה סכ
 .חרכהב

 םוקוה לכב תטלושש ,הירפמיאה לומ
 רבח .יאמצעה םימעה רבח דמוע ,רכומה
 תבש יבכוכ 40,000-כמ בכרומ הז ןטק םימע
 תריב .ןתוא םיבבוסש םיבכוכה תוכרעמו
 איהו השדחה הינטירב הנוכמ םימעה רבח
 .הירפמיאה לש םזישפה דגנ זועב תמחול

% 

 ללחב [₪ מ [₪ ה ₪
 הר בם ייע ב וש ה ףיל-א ב ₪ צו ה הי יע ןוגהה

 חולה תבכרה רחאל - קחשמה תרטמ
 הלעפה איה - םהיתומוקמב םילייחה תבצהו
 שדחמ עבקנ רות לכב .סיטה ילכ לש תנמוימ
 ילכ תא םיביצמה - םינקחשהו ,הלועפה רדס
 רתויב יגטרטסא םהל הארנה ךרעמב קחשמה
 המכ ליפהל םיסנמ - קחשמה תישארב
 ןגהלו םהיתימע לש קחשמה ילכמ רתויש
 .םהירבח ינפמ רתויש המכ םמצע לע

 לוגלגב - יופצכ - תושענ תופקתהה
 םאתהב ,הרותב הענ ללח תגיפס לכ .היבוק
 תומישרמ ןמצע תוניפסה .קחשמה יללכל
 עצבל תולגוסמו (תורגסמ ואר) ידמל
 תא קקלל - תומיהדמ תויוקמחתהו תופקתה
 לכ ריכהל וכרטצתש ןבומכ .שממ תועבצאה
 םכלש יגטרטסאה ךרעמה תא ןיכהלו הניפס
 .םאתהב

 !םידיקפת קחשמ וניא הז ,בל ומיש

 איהש ,הטי'צה תא קר ןאכ ראתנ
 לכ לש טויסהו ברק סייט לכ לש ומולח
 תורושב ליעפש - הז בכר .הינלופ אמא

 ליכמ - 6815 תנש זאמ םימעה רבח אבצ
 הלוכיש תיחשמ ילכו ץפנ רמוח תומכ

 .ינוניב תכל בכוכ דימשהל
 אוה הטי'צה סוטמ ,זמרדמ ומשש יפכ

 תינוציחה ותרוצ - רתויב ריהמ לותח

 םיכירצ םתייה - תועמד דע) תיטנגלא

 ותמצועו (!םייאבצה םידעצמה תא תוארל

 .קפסב הנותנ הניא
 לש תויטנגלאהו תוריהמה ,ינש דצמ

 - ןוירשה ריחמב ול ונקוה הטי'צה
 הצוחנ תוריהמה .םייק וניאו טעמכש

 ינפמ ןמזב טלמיהל לכויש ידכ ,הטי'צל
 .ולש הנושארה הפקתהב סרהנ אלש ימ

 ו
 ללח תונכוס לש חותיפ ביצקתל לוקש
 ךוסח - הלאכ הברה ןיא טושפ .תינוניב
 !רסחי אלש

 םיהדמ אל ,רדסב :חולו הליבח
 תטרופמ ,תילגנאב :קחשמה תרבוח
 תנבומו
 אל - ינועבצ ןוטרק :קחשמ ילכ
 דחוימב םישרמ
 םידמולשכ ,דואמ :ףיכ
 םיבר האנה ישדוח ?ריחמה תא הווש
 תוחפ תרומת םינקחש המכו המכ לש
 !חייש םינומשמ

 666 6 | ;יללכ ןויצ

 אלא (תויומד וא) תומד ןאכ םיקחשמ םכניא
 ולכות [חז6עטטקוסז-ה קחשמב ,המחלמב דצ

 ףנכב קזנ יתפטח") תוניפס םע תוהרזהל
 םע אלו ("יליעה רזיילה יל ךלה" וא "ןימי
 זעמש ו\א12 הזיא שי .םילאודיבידניא םיסייט
 ?תוסנל

2 | . 
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 הפ הל וגרומ שע תוחיש

 טולומ ןרע תאמ

 תולאש תלבקמ \\17, תכרעמ
 .םידיקפת יקחשמ אשונב תובר
 הברה לבקל ונלחתה ןורחאה ןמזב
 12. ר"דו םוחתב תולאש רתוי
 קיתה תא ונממ ודירויש שקיב
 ןרע היה ןרותה ןברוקה .הזה

 = ב
 .תולאש לע תונעל

 תא ןיימל השק המכ גשומ םכל שי
 יאדכ ,לשמל ?םילאוש םתאש תולאשה
 שי עבצ הזיא" ומכ הלאש לע תונעל ללכב
 ינומלא ואז לאש) "?קרבה םסקמ קרבל
 תמיוסמ הדימב ,וז הלאשב יתנד .(תג תירקמ
 יפתוש ,רואיל םע ,שואיי לש
 םיקחשמל האלנ יתלבה
 .תוציפלו

 אוה ",בשוח ינא ,בוהצ"
 ."םיימשב קרב ומכ" .ןעט

 לע יתבשח דימת ינא"
 ",ילמשח קרב ומכ ,לוחכ
 .יתרמא

 לע עבקנ עבצה ,השעמל"
 יכה קורי .ףושיכה עצבמ ידי
 הרעה ריעה אל רואיל ".ישומיש
 ימ .וז הרעה יתרעה אל ינא .וז
 השא התיה הרימאה תא הרמאש
 .הייחל םירשעה תונשב האנ
 תא ומלה םירוחשה הידגב
 היניע תאו רשיהו רוחשה הרעש
 .תוקרובה

 ,ולש הלוקה תא רמג רואיל
 לצלצ" ריטפהו ןחלושה ןמ םק
 "וייב ,ךכ-רחא ילא

 הציפב קוסעל יתרזחו יתינע ,"תואר'ת'"
 הנכומ התארנו ילומ הבשי רבכ תרבגה .ילש
 .אל המו חירו עבצ ,קרב לע תוצרהל

 .הריעה ",דחוימב דמחנ אל ךלש רבחה"

 ".יכידב אוה ,ןורחאה ןמזב קר הז ,אל"
 םיענ - טולומ ןרע ,ןרע" .ןימי די יתטשוה
 "?תאו - דואמ

 הטבמ הרישיהו הרמא ",ייפ הל ןגרומ"
 רותרא ,יחא לע תעמש יאדווב" .ילא
 "?רבקייש ...ןוגרדנפ

 םא" .תונינשב יתרעה ",רבקנ רבכ אוה"
 "!רללגב היה הז ,העוט אל ינא

9 - 38 

 - ךוראה הרעש הרעינ איה ",בושח אל"
 .יופצה יודיול הרבעו - םישרמ טקפא
 .םידיקפת יקחשמ לע רבדמ ךתוא יתעמש"
 "?ןוכנ ,אשונב תולאש לע תונעל ךירצ התא

 "?תקחשמ תא המ .ןכ"
 ,הרפיס ",םיבר תומלועב יתקחיש רבכ"

 "רואל ואצי אל דועש המכ וליפא"
 ?דורמנל ,לשמל ,תונעל ילכות ילוא זא"

 ככ ןיב לדבהה המ תעדל הצורו 13 ןב אוה
 ."\1ככ-ל

 8 ןיב לדבהה !םושר - לק יד"
 קחשמה תטיש .טוריפה תמא אוה /\08:0-ל
 םייתואיצמ אלו םיטושפ םהינש .ההז
 םילדבהה .תוגרד לע םיססובמ םהינשו
 ,אמגודל .עוצקמו עזג ןיב הדרפהב םיליחתמ
 לע 4080-בו עוצקמ אוה ףלא ₪12-ב
 .םהלשמ עוצקמב רוחבל םיפלאה עזג ינב
 ןויסינה תואלבט ,הלצהה ילוגלג תואלבט
 .עוצקמה לע תוססובמ תואלבטה רתי םגו

 הכילהה בצק לע לקשמה תעפשה תטיש
 תססובמ 6 2-ב .תוטישה יתשב הנוש
 תדדמנו תומדה לש החוכ לַע העפשהה
 הנוכת לכ .םירטמב אלו לקשמ תודיחיב
 ".עובק סונובב אלו םיכרד רפסמב העיפשמ

 .יתישקה "?םימסקה םע המו"

 ,םימסק רתוי הברה שי ,\812-ב ,הא"
 אוה ג0%0 ,השעמל .הטישה התואב לבא
 80 - ומש ךותמ ןיבהל ןתינש המ קוידב
 ".הנושו שדח קחשמ וניא הז .בחרומ

 הניבמ תמאב איהש ןייצל בייח ינא
 יתש תא םג הילא ריבעהל יתטלחה .םוחתב
 הבתכה לַע ,יקחצי ודוד לש תולאשה

 \/1/ שי" .'םלוע רצונ ךיא' אשונב יתבתכש
 תויחה תא ןגראל ךיא תעדל הצורש דחא
 ול שיש ריבסמ אוה .ולש םלועב םיחמצהו
 בחרנ ןווגמ םגו תויחו םיחמצ לש םינז יפלא
 ".םילקא יאנת לש

 "?םלוכ תא ןיימל הצור אוה ,המ"
 רבד תושעל רשפא יא !עגושמ אוה" .המהדנ
 היחמצה בורש םיחינמ הז םישועש המ !הזכ
 זאו ונלש םלועבש הלאל םיהז תויחה בורו

 המ תא - םילדבהה תא םיראתמ
 המו ונלשב ןיאו ולש םלועב שיש
 ךכ רחא .ולשב רסחו ונלשב שיש
 תוצלפמה ןדגוא תא םיחתופ
 הצור אוה םירוצי וליא םירחובו
 רשפא ףוסב .םלועב ולצא ביצהל
 - .היחמצו םירוצי דוע איצמהל
 לכה תא ןיימל הביס ןיא לבא
 "!ףלאמ

 הלאשה םע השענ המו"
 רוציל ךרד ול שי ?ולש היינשה
 ךירצ אוה לבא םימסק תכרעמ
 חלשנש הצור אוה - םימסק דוע
 .\ 0 ימסק לכ לש המישר ול
 "?וליבשב העצה וזיא ךל שי
 ילוא" .תצק עשורמ ךויח יתכייח
 ?ךלש םימסקה ירפס תא ול חלשנ
 ".ידמל םיאלמ חטב םה

 !אל ןפואו םינפ םושב"
 אל ינאו הלועמ תוכיאמ םה ילש םירפסה
 תומישר שי ,הזמ ץוח !:םלועל םהילע תרתוומ
 תוחמתהל הצור אוה םא .ןקחשה רפס ףוסב
 - דסחוש 01 א[גשוט-ה תא הנקיש ,ןיינעב

 לוכי וליפא אוה !םיפסונ םימסק תואמ וב שי
 ידוחיי ולש םלועה - דבל םימסק איצמהל
 "?אל וא

 לכימ תא החקלו די הטישוה ןגרומ
 ותוא המשו ןחלושה לעמ ףירחה לפלפה
 אל דחא ףאש הקדבש ירחא ,הלש קיתב
 ברע תחורא ןאכ תלכוא ינא" .הילע לכתסה
 חטב ,תולאש דוע ךל שי םא .ינש םוי לכב
 "וייב .יתוא אצמת

 ';חש
- 

 /ב"גמל תארוק ינא ןולח םיקנמשכ"
 /בטומל תרזוח בוחרב רטוש האור
 /טבמ ףא הדיספמ אל ,הניפ לכ תקדוב
 "!טמ תעמוש ינא חש לע םירבדמשכ
 ןור ,ינינ םעוניחא תאמ ,היונאראפ ךותמ

 לש אובמה תא םכנעמל ונמגרת
 אוה ומצע קחשמה :היונאראפה קחשמ
 דבלמ !אלפנ טושפ אוהו תילגנאב
 םינקחש המכ דוע ףרצל רשפא מ"השה
 תרדס םילשהל וסניש (העברא םיצלמומ)
 רשפא) הקתפרהב תרדגומה תומישמ
 םג רשפאו תונכומ תואקתפרה תונקל
 .(דבל ןתוא בותכל

 ליחתהל ידכ בר דויצ וכרטצת אל
 הזו - היבוקו תוארוהה רפס :קחשמב
 תוחפ תצק אוה רפסה לש וריחמ .לכה
 הארנכ והז .גאב תויונח תשרב ח"ש 35-מ
 תוחפ םירקיה םידיקפתה יקחשממ דחא
 .ונצראב אוצמל רשפאש

 יכה םי-\/12-ל דעוימ קחשמה
 דוע לכ) םיאליגה לכב ,שיש םיפרוטמ
 שי םאה .(הטוהר תילגנא םיארוק םה
 רמואש ימ שי ?ץראב הלאכ םיעגושמ
 דגנ לער ןוכיתה חרזמב ורזפי םאש
 !דחא ףא ןאכ ראשיי אל ,םיעגושמ

 רוד ליגו יחרזמ
 גוויסב אוה ןלהלש עדימה

 .םיחרזאה לכל דעוימ .םודא-הרפניא
 ?ךל רוזעל לוכי ינא םאה
 לעופ ךיא יל ריבסת ילוא .הטב

 ?הזה קחשמה
 דמוע וניא הז עדימ ,חרזא ,יל רצ

 .הז דעומב ךתושרל
 ?יתושרל דמוע וניא ,תרמוא תאז המ
 .תויעב לסחמ תמרל תעגה םרט

 אוה ךלש ינוחטבה גוויסה ךכ םושמ
 גוויסב םה םיקוחה .םודא-הרפניא
 חמשא .םתוא תעדל ךל רוסא .םודא
 .ךל רוזעל

 תא דמלל םיתמ םיקחשמה בור ?המ
 ?םהלש םיקוחה

 המ לכמ הנוש היונאראפ קחשמה

 !| לסחמ תגרודל

 םה ימ עדת אל הז קחשמב .םתרכהש
 .ךלש םיביואה םה ימ עדת אל .ךלש םירבחה
 .ךתושרבש דויצה תא ליעפהל ךיא עדת אל
 :דחא רבד קר עדת .םיללכה תא עדת אל
 !הניפב ךתוא םישפחמ םלוכ

 חטבת לא .תיברימ תונריע לע רומש
 .די חווטב רזיילה חדקא תא רומש .דחא ףאב
 !הדרחו תורוב ןה ונלש ןפוצה תולמ

 בשחמ לע םירבדמ רצומה .תפיטעב
 ?אל ,והשלב

 אוה בשחמה
 ) ךחטבמ םיש !ךדידי
 !בשחמב

 ק ח ש מ ב
 \( התא היונאראפ
 | לש דיקפתב קחשמ
 דבועש תויעב לסחמ
 |[ .בשחמה תורישב
 /₪ לש ונכוס אוה התא
 ₪ בשחמהו בשחמה
 1 .ךילע ךמוס

 יתעגה ךןיא

 | ?תויעב
 '. א ,ךלש רבח תרגסה

 | אוה .הדיגב תמשאב
 ללגב גרוהל אצוה
 .בשחתמב דגבש
 .ךתונמאנ לע סרפ ךל קינעה בשחמה

 ?תויעב לסחמ השוע המ
 םידגובה לכ תא אוצמל אוה ךדיקפת

 אצמ - תורחא םילמב .גרוהל םאיצוהלו
 !םתוא לסחו תויעב

 ?דגוב והימ
 יואר וניאש חלאנו עשר םדא אוה דגוב

 הצור הז םדא .בשחמה ודידי לש ונומאל
 תא ,תושונאה תא ,בשחמה תא סורהל
 ונאש יפכ םייחה תאו אפלא סקלפמוק
 ףושחל ,םידגוב רתאל שי .םתוא םיריכמ
 .םתוא לסחלו םתוא

 םניא םה .םידגוב םה םיטנטומה לכ
 רדעהל םוקמ ןיא .תיטנג הניחבמ םימלשומ
 .םתוא לסחל שי .היפוטואב תומלש

 .םידגוב םה תויאשחה תודוגאה ירבח לכ
 וניא בשחמה םהב םינוגראל םיכייתשמ םה

 |  ';תצמ

 :יויקנה

 שי .בשחמה דגנ תומיזמ םיממוז םה .ריכמ
 .םתוא לסחל

 הדוגאל ךייש םג התא .טנטומ התא ,בגא
 .תידוס

 ?טנטומ ?ינא
 ויה תויעבה ילסחמ לכ .דואמ ןוכנ

 .ךתוא לסחלו דגוב ךתויה תא ףושחל םיחמש
 םלוכ .םיבר תויעב ילסחמ םע דבוע התא
 .המצוע יבר קשנ ילכ םיאשונ

 .הז תא יתנבה םא הארנ .עגר ,עגר
 שנועה .דגוב ינא | |

 אוה הדיגב לע
 ידיקפת .תוומ

 דוצל אוה םייחב | '
 תורילו םידגוב

 םע דבוע ינא .םהב |
 םירחא םישנא
 תא םיעצבמש
 לכ .דיקפתה ותוא
 הלא םישנאמ דחא
 .יתוא לוטקל הצור
 םה ...קוידב אל ||

 םידגוב לסחל םיצור
 וליג אל דוע םה לבא [ץ]
 .דגוב התאש [=

 םילגמ םה םאו
 םה ,טנטומ ינאש
 ?יתוא ולסחי

 םעישרהל תוסנל לכותש ןבומכ !וסני םה
 - דורשל לכות ךתוא וספתיש ינפל הדיגבב
 הווהמ הדיגבב אווש תמשאהש ןבומכ .ילוא
 .המצע ינפב הדיגב

 ?הנהמ הזה קחשמהש חוטב התא

 .ונממ הנהיתש ןבומכ !חרזא ,טלחהב
 ךדידי אוה בשחמהו - תאז רמוא בשחמה
 ?בשחמה ירבדב קפקפל לגוסמ התא םאה
 .הדיגב הווהמ בשחמה ירבדב קופקפ

 םא .אל ןפואו םינפ םושב !אל
 ירה הנהמ קחשמהש רמוא בשחמה
 טסינומוק דגוב קר .ונממ הנהאש
 .תרחא לעופ היה יטנטומ

 הקימעמ ךתנבה .חרזא ,דואמ הפי
 .םודא ינוחטב גוויסל תילע התע הז .רתויב

 .היונאראפל אבה ךורב
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 םע עשעתשהלו רייצל אוב
 רבנד אלפומח רייצה

 .ןורחאה רואזונידה

 --7-- =- - 7-₪=- ו -

| 

 תידוחי תונכות תרדס
 | לוגרתל םייניבה תביטחל

 .הרשעהו

 תידוחי תונכות תרדס
 רפסה-יתבל ,ןובשחב
 .הרשעהו ליגרתל םיידוסיה

 םיבשחוממ םיקחשמ תרדס
 הסיפתה חותיפל ךרה ליגל ,

 .תיתוזחה

 ידליל ןובשח יקחשמ תרדס
 לוגרתל 'ג התיכ דע ןג
 .םיינועבצ םיכסמב עשעשמ

 לוגרתל תונכות תודס
 תיובעה הפשה תושעהו
 .האירקה תישארב

 תרות תרכהל תונכות תרדס
 .הב שומישהו חסדנהה

 עשעשמ הבכרה קחשמ
 רבנד סע ןינע אלמו
 .ןורחאה רואזונידה

 ו 7

 דומילל תונכות תרורדס
 ופסה יתבל תילגנא

 .םיידוסיח

2 
 6-ב

| 
 = רגאמ חווהמה תונכות תרדס

 .ךרה ליגל עדימו תונומת |

 חשמב

 תפמ תרכהל תונכות תרדס |
 שומיש ךות םלועה |

 ג"ע םינווגמ םיק
 - ך .הפמה

 יי

< --- -- 4 

- 
 וא לי

 א ישא 0 1 -.

 קוויש זכרמ

 הליכמה העיבצו רויצ תנכות
 | | העיבצל םינכומ םירויצ

 .םינווגו םיעבצ 5
5 [| 

| 

 דומילל תונכות תודס
 .םייניבה תביטחל תילגנא
 |  תקמעהלו הרשעהל תדעוימ

 ןובשח יקחשמ תרדס
 תונוש תומרב לוגרתל
 תוזירז םע בוליטשב
 .היצנידרואוקו

 תופש דומילל תונכות תרדס
 לוגרת תובלשמ ,בשחמ
 .ישעמ
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 .תילגנאב תועידיה

 ₪ לה 2 ה רק .- ו - שר רומק הומתו

 | כ החד "אש שא - הע < ד ראסל רש ן או שירד השמש

 4 ..מ =="

 הר ₪" - ₪0 2.3₪ הממ ₪

 , - "תש .-

 ןתנ ןב .א תאמ
 - "הנוכיתה ץראב םידיקפתה קחשמ"

 םידיקפת קחשמ אוה - זעלב אומקק

 :ןיקלוט .ר.ר.ג לש וירפס לע ססובמה

 .המודכו ןוילירמליסה ,תועבטה רש ,טיבוהה

 הב ,הנוכיתה ץראה תא םיראתמ הלא םירפס

 תומלועה דחא והז .םיעוריאה ושחרתה

 ואצמוהש רתויב םיטרופמה םיינוימדה

 ,לכה בוזע - םתוא תארק אל דוע םא .םלועמ

 ץורו ןוראב הגסה תא זורא ,בשחמה תא הבכ

 ךכ ידכ דע םה ,ןכ ...רעפה תא םילשהל

 .םיחלצומ
 םלועב תושחרתמ א158 תולילע

 ינב רצי ומצע אוה ;ןיקלוט חרט וילעש

 ,םיקרוא ,םיקנע ,םיפשכמ ,םימסוק ,תוומלא

 ללוכ ,הנהכו הנהכ דועו םינוקרד ,םילורט

 םידיקפת קחשמ לכב ומכ .םיטיבוה ןבומכ

 םלועב תולעופה תויומדה ירוחאמ םג ,רחא

 .קחשמ טילשו םיליגר םינקחש שי אוק

 - והשלכ דיקפת ומצעל ספות ףתתשמ לכ

 יאדכ .הקתפרהל אצויו 'דכו םסוק ,םחול

 לק ןוזמ לש המירע קחשמה ינפל ןיכהל

 .ךרדל הדיצ לש ןקת לע ,םוסרכל

 םידיקפת יקחשמל ןוימידה תורמל

 תומלועל םיידוחיי םה קחשמה יקוח ,םירחא

 לע ססובמ קחשמה .10₪ תרבח לש קחשמה

 הליכמה - היבוק ידיצ 20) כ-10 תויבוק

 שש תורדגומ תומד לכל .(0-9 םיימעפ

 ,הנובת ;רשוכ ,תוזירז ,חוכ) תויסיסב תונוכת

 רופיש אשונו (היציאוטניאו תוחכונ

 םיעבקנ ,המיחלה תרוצ םג ומכ ,םירושיכה

 יזוחא יפל םג אלא העיגפה יפ לע קר אל

 .העיגפ
 תא הרידגמ /18₪85-ב המחולה תטיש

 יאדכ הילע ,תויטירקה תועיגפה אשונ

 ירוחאמש הידואיתה .רובידה תא ביחרהל

 ברקה לש יתואיצמ רואיתש תרמוא הז םוחת

 הכמ ,אמגודל .ויתואצות תנבה םשל ץוחנ

 ,פ"קנ 15 ןקחשל דירוהל הלוכי שארה דצב

 ותוא איצומה חומ עוזעזל ול םודגל לבא

 אוה םא תועש שש ךשמל הלועפ ללכמ

 אל םא ,ותוא גורהל וליפא וא הדסק שבוח

 בצמ טלחהב ןכתיי ךכ .שאר ןוגימב דייטצה

 ןיידע רשאכ (הדסק אלל) תומי ןוסח םחול וב

 ,(!סליכא תא םירכוז) פ"קנ ותוכזל תופוקז

 תניפסל השעמל וכפה תויטירקה תועיגפה

 יטילשל המוצע הרזעלו 1075 תרבח לש לגדה

 תויעב אלא תוברק םיבהוא םניאש ,קחשמה

 המחול תדדועמ הניא וז הטיש .רתוי תוינחור

 תולולע ןה םג יכ - תושלח תוצובק דגנ

 .תויומדב יטירק ןפואב עוגפל

 תמרמ םינקחשל המיאתמ אתא ץ תטיש

 הנוקש ימ .םיחמומה תמר דעו םיליחתמה

 רצב - המע לבקמ קחשמה תספוק תא

 תכרע ,10₪ תרבח לש םירצומה גולטק

 ירזיבא ללוכ - ןוטרק תויומד תדמעה

 תוארוה רפס ,תונווגמ תויומדו הדמעה

 תויבוק יתש ,תופמ תרבוח ,ףיקמו טרופמ

 תינושאר הקתפרה הליכמה ,תדחוימ תרבוחו

 .םיליחתמל
 רתויב תינושאר תיארנש ,תופמה תרבוח

 קחשמה יטילשל תרשפאמ ,ןושאר טבמב

 תריציב אלו העונתב זכרתהל םיליחתמה

 תרואמ אוצמל ולכות רתיה ןיב .הביבס

 רוזיא ,הריט יתירצ ,(ץוחבו םינפב) םילורט

 תא םג ןייצנ .הביבח הינסכא ףאו רעוימ

 הלעמ ןהב שומישהש ,ןוטרקה תויומד

 .םינקחשהמ קלח לש םהינפ לע זוב תועבה

 םיו'קפ ז
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 םה ,"?קיפסמ וניא ונלש ןוימדה המל"

 יאדכ קחשמ תטיש דומיל תעב .םילאוש

 דמועש השחמה רזיבא לכמ עויס לבקל

 קחשמב םיחמומ ויהתש רחאל .םכתושרל

 לע ןוטרק ישנא תדמעה לע רתוול ולכות

 .שארמ תונכומ תופמ
 ולכות קחשמה תטיש תא וריכתש רחאל

 לכ ןיאש ףא ,םירחא םירפסמ םג תונהיל

 קתשמה תספוק - םתוא שוכרל ךרוצ

 ןיב .האנה לש תובר תועשל טלחהב הקיפסמ

 םיקלח השולשב ךירדמ אוצמל ןתינ רתיה

 לש קיודמ טרפמ ,הנוכיתה ץראה יליצאל

 רפס ,הז קחשמ םלועב םייוצמה תורצואה

 יבגל רתוי תיתואיצמ השוחת הנקמש םירויצ

 ראתמה רטסופ ,וז ץראב תוקחשמה תויומדה

 לע הראותש יפכ ,הלוכ הנוכיתה ץראה תא

 תונוש תונכומ תואקתפרה םגו ןיקלוט ידי

 .תונושמו
 לע טוריפב ראותש םלועל תודמציהה

 א[אץ ינקחשל רשפאמ ןיקלוט.ר.ר,ג ידי

 יבגל תפתושמו הקזח השוחת לבקל

 ערי וירפס תא ארקש ימ .קחשמב שחרתמה

 ויתויטס ןהמו םיטיבוה םירבדמ דציכ קוידב

 לכש ךכ ,והשלכ ףשכמ לש תוירקיעה

 ךרוצ אלל הביבסה תא םיניבמ םיקחשמה

 לע קיפסמ בתכ רבכ ןיקלוט .םילמ תרבכהב

 םיסותימה לכ ,םיעזגה לכ ללוכ ,הז םלוע

 .תוינוגסס תויומד לש בר רפסמו

 איה א[₪אץ תכרע לש תירקיעה היעבה

 תילגנאה תרהט לע הכרע התויה תדבוע

 לוכיש ימל קר המיאתמ איה .(הז בלשב)

 הצורש ימל .תילגנאב םיללכה תא אורקל

 שגו םירבח תצובק ףוסא ,קחשל ליחתהל

 ולכות ח"ש 62 תרומת .גאב תויונחמ תחאל

 .שדח םלוע ידכל דע םיקפואה תא ביחרהל

 ו



 יקתש מ

 םיויקפ לז

 ירפ עבג :תאמ

 ,םיעשר םיקרואה לכ אל
 םיקרוא םג שי .םישפיסטו םירעו:

 !םישפיטו םירעוכמ ,םיבוט

 יקרואה םכחה ידי לע בתכנ אבה עטקה
 רקח רשא ,ויניש-לכ--לעב בונזרג ,עדונה
 עזג תא םינשב תורשע ךשמבו תוידוסיב
 ןלהל ."םינבלה םיקרואה" ארקנה םיקרואה
 רקוח אוה ףאש ,ודידיל רפיסש יפכ ,ויאצממ
 .עדונ םיקרוא
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 יאלמו םיקומעה וירבדב תמא שי םאה
 !טלחהב ?בונזרג לש המכוחה

 םיקרוא לש טבש יח דדובמו חדינ םוקמב
 הז טבש .ונימ ינב לש תומילאה ייחב סאמש
 לשב ןה "םינבלה םיקרואה" ומצע הנכמ
 לשב ןהו ותוא תוחנמה תורוחצה תונומאה
 .ריהבה םרוע

 ,רוליצבמיא קרואה היה טבשה דסיימ
 העשב ,דחא םוי .םיקרואה ןויגלב לייח היהש
 לש רפכ לע הטישפל וכרדב היה ןויגלהש
 גפסו ותכילה תא רוליצבמיא טאה ,םינוטוז
 אצמ ותרכה הבששכ .ודקפממ הזע המולהמ
 םאתהב ,ףלעתה וב םוקמב ודבל רתונ יכ
 תראשה - ןימויה תקיתע תיקרואה תרוסמל
 .רוחאמ םיעוצפ

 הארנה לככ) רוליצבמיא בשח עגר ותואב
 טובנ קופדי אל םאש טילחהו (הכמה ללגב
 םוש היהת אל רחא והשימ לש ושאר לע
 לע טובנ קופדל והשימ ותואל הביס
 םיהדמהו ינשדחה ןויערה דועב .אוה-ושאר
 קמעל עיגהו תכלל לחה וחומב דהדהמ הזה
 יצויצ ,םימרוז םימ ילחנב אלמ ,אלפנו קורי
 םירזיבא הלאב אצויכו תוינועבצ םירופיצ
 .חוטיב תורבח םוסרפל םישמשמה

 ,הייפהפי תיקרואב שגפ רוליצבמיא

₪ 

 דוע תתל טילחה אוה .הטבש ינבמ החרבש
 הייפהפיה התיה ךכו טובנ תרזעב תחא הכמ
 לש ינושארה סיסבה ויה םהיאצאצ .ותשאל
 .םינבלה םיקרואה טבש

 - םינבלה םיקרואה
 לומתאו םויה

 טבש םינבלה םיקרואה טבש הווהמ םויה
 תיתוברת ,תירחסמ הניחבמ גשגשמו ליעפ

 - הזכ בצמה היה אל לומתא .תיתרבחו

 0% 4 0% ל? %' "2 0% 0

 רוחשה עבוכה תא שובחל

 ויה דוע םלוכ יכ) רקובה תועשב רקיעב
 הלילב הגגחנש ,ןיאושינה תביסממ םיפייע
 .(םדוקה

 1000-כ ינפל ,טבשה לש וכרד תליחתב
 טבשה לבס - וירחאלש םינשה בורבו - הנש
 דצמ םג ויה םיפדורה .תויולכנתהו תופידרמ
 םיקרואה יטבש דצמ םגו םדאה ייומד
 ודגבש םושמ ןברוק םהב וארש ,םירחאה
 םישלח ויהש ללגב רקיעבו םמע תרוסמב
 .רתוי

 היה ןבל קרוא רשאכ
 יחמצ רחא שופיחב רייסמ

 ויה (םהלש רסומה יללכ
 דימ וילַע תולפנתמ
 תויומד לש תורובח
 הרטמב ,1-2 הגררב
 ןויסינ תודוקנ גישהל
 .תולקב

 תא איבה הז בצמ
 םינבלה םיקרואה יגיהנמ
 קוסעל םהילעש הטלחהל
 תיתרבסה תוליעפב
 ינכוש וניביש ידכ ,תבחרנ
 םיקרואהש םלועה
 םיעשר םניא םינבלה
 .רתומ וניא םמדשו

 םהלש ןושארה גיצנה
 הבורקה ריעל ךלה
 ,םינולע קלחל הרטמב
 םיקרוא" המסיסה תחת
 לש הריחבה - םינבל
 רחאל םלוא "!שדחה רודה
 השימח ידיב הכוהש
 הלבקתנ םיינבצע םינהוכ
 השיגה יוניש לע הטלחה
 .תימוסרפה

 רובע רתויב םיעשעשמ םיבצמ ררועל יושע תונמדזמ תוצלפמכ םינבל םיקרואב שומיש
 םניא םינבלה םיקרואהש ךכל בל ומיש .דחי םג םינקחשהו מ"השה - הצובקה ירבח לכ
 .םירחאה םיקרואה לשמ רתוי םיחתופמ םהלש תוברתה ייח יכו םעזג ינב ראשכ םישפיט
 ידלי ורייצש םירויצ לש יאלמ שכרנ הנורחאל :תונמא תוריצי דואמ םיכירעמ םה ,לשמל
 .(זוהשלכ ןיינע םילגמ םה תוחפל ,בוט) המחנ ןג

 ילגנאה רצומהמ יאדווב הנהי מ"דומו ד"ומ לש "םיערה'" םוחתב תוחמתהל ןיינועמש ימ
 ךל ועייסיש םינוש תונויער אוצמל לכות הז רצומב .(5370(ס01 10: 116 (כת66 0[ וז
 .המודכו םילורט ,םידלובוק ,םינילבוג ,םיקרוא קחשלו תואקתפרהה ייח ןוויגב

 .יתרגש יתלב קחשמ שפחמש ימל ץלמומ

 י:תא דגונ דייצ) לכאמ

 תא לעפה
 םיקוחה רפס
 ךתבוטל

 קינרו ידע תאמ

 ןכתיי ,םחול לש תומד תלגלג םא
 שומיש לכ לע שארמ תרתיווש
 עקתיהל ץלאת אל !הגאד לא .םסקב
 םא םג .ףושיכ לוטנ קחשמב
 לכות 18 הניא ךלש היצנגילטניאה
 408%2-ב םימסקה תא ןמחתל
 ךתבוטל

 ותוא אשונ םניה םימסק ,עודיכ
 םינושה םימסוקל ללכ ךרדב םיריאשמ
 ידי לע תעצבתמ המיחלה דועב ,הרובחב
 רבכשמ תלבוקמ וז הדובע תקולח .םימחולה
 (ןויגפ) קשנב שומישל קקזנה םסוק - םימיה
 םחולהו ,ודובכב תבאוכה העיגפה תא שיגרי
 ליטהל רומגי םסוקהש דע ןיתמי עצוממה
 םינושה הפקתההו הנגהה ימסק תא וילע
 .שדוקה תכאלמב קוסעל ליחתיש ינפל

 םימסקב רזעהל םחולה לוכי תאז םע
 רפשלו - רוקמב ורובע ודעונ אלש םינוש
 .תיסיסבה ותלוכי תא םתרזעב דואמ

 רתוי קזח ימ - לואשל ןתינ ,אמגודל ךכ
 ?תשקב דיוצמ םחול וא המצוע בר רואזוניד -
 העונתה תויוריהמב יולת - איה הבושתהו
 ותעונת תוריהמ היהת ללכ ךרדב .ןוירשבו
 ;םחולה לש וזמ הברהב הנטק רואזונידה לש
 ,רואזונידב תשקב תורילו ץורל לכוי אוה
 לודג קחרמ לע רומשלו ךישמהל ןיידעו
 םחול ,תאז תמועל .רואזונידהמ קיפסמ
 ,רואזונידל תואנ ףרט הווהי בטיה ןירושמ
 הזירא הזיא") ןוירשהמ ללכ םשרתמ ונניאש
 רשאכ ,ומצעל רואזונידה רמוא ,"תנינעמ
 .(תולק עיזמהו םיעטה םחולה תא ףלקמ אוה

 ?תיסחי ריהמ רואזונידה םא השעי המ ךא
 :םיכרד רפסמב היעבה רותפל ןתינ

 םסק ליטהל לוכי הרובחבש םסוקה 1
 גישהל זא לכויש ,םחולה לַע הצאה
 יסיסבה ןורסחה .יוצמ רואזוניד לכ ותוריהמב
 לכ לע הנשב ןיקזי םחולהש וניה הז ןורתפב
 .הז םסקב שומישל ןויסנ

 וינפשכ סוס לע בכרל לוכי םחולה 2

 לכוי זא .סוסב גהונ רחא םדאשכ ,רוחאל

 ינתמיאה רואזונידב תורילו םחולה ךישמהל
 תובר תויעבל תמרוג וז הטיש .וירחא ףדורה
 .העיגפה יוכיס תא ןיטקת הארנה לככו ,יריב
 תשקל םחולה לבגומ הז הרקמב יכ ןייצל שי
 תשקל תיסחי ןטק הלש חווטהש ,הרצק
 רתוי דוע בורק היהי רואזונידה זאו ,הכורא

 יריל וליעוי אל סוסה לש ויתודונת .הרובחל |
 .הרקמ לכב

 םסק תרזעב םחולה תא "ףיחרהל" ןתינ 3
 לש קסידה לע בכדל ול תתל וא ,[ 6
 םסקה .(16ת6ע8 1[1108 תש 615%א) תז

 רשקנ ףחרמה םחולה םא דחוימב ליעי ךפוה
 הז הרקמב .סוס לע בוכר םסוק לא לבחב
 תיתוכיאו הביצי ירי תמרופטלפ תלבקתמ
 לע תוחפ הביבח ךא ,םימחולה לע הביבחש
 .םירואזונידה

 הובגה ןוכיסה תא הווהמ ףפועמ םחול
 קוסמל לושמ רבדה - םירואזונידל רתויב
 חתותהש קנט םע דדומתמה ינרדומ ברק
 םימכחה תוצובק ינוידב .תוריל קיספה ולש
 הז םסק הלוע רתויב תודמולמה (53808)
 .םירואזונידה לש םתומלעהל הביסכ רידת

 לע לבוקמ ונניאש ,דחוימב לפש קירט 4
 םסקב שומיש וניה ,ךובמה יטילש תיברמ
 םרוג ,ליגר לבח חקול הז םסק .א006 זוטא
 יתלב ללח והצקב רצויו ריואב תולעל ול

 הז לכח .םישנא רפסמ , ליכתל ל לוכיש הארנ
 םסוקל העשכ) תיסחי ךורא ןמז קרפל רצונ
 (םסקב שומישל תילמינימה איהש - 3 המרב
 .הצוחה הנופה יומס ןולחב דיוצמו

 תא ןכה - תיסחי טושפ ןוכתמה תעכ
 ,דעוימה ךנברוק רובעי וב םוקמב ללחה
 ךתריחב יפל דבכ המיחל דויצ וילא סנכה
 ,וכו תופשוכמ תותינח ,תולק תוארטסילב)
 לש ונוימדל ןותנ ראשה .תונלבסב ןתמהו
 ןברוקה לולע ךילהתה ףוסב - ארוקה
 תוכיס תירכ ומכ תוארהל ירואזונידה
 .העמק תשמושמ

 לטק אשונב ונקסע רבכ םאו
 .רתוי תולק םיכרד םג תומייק - םירואזונידה
 ףיקמ ןפואב שמתשהל ןתינ אמגודל ךכ
 .[ס]ץחוסהכמ ()(תטז ומכ הרוצ יוניש ימסקב

 הלודג היח םיכפוה רשאכ ידמל ליעי הז םסק
 הנטק היחל (הרפ :אמגודל) הנגה תרסחו
 הסיגנב עולבל רואזונידה לכוי התוא המיעטו
 הרקמב .(תיסחי ןטק לגע :אמגודל) תדדוב
 תא עולבל תותפתהל רואזונידה לולע הז
 סועלל ילבמ וכרדב הרקנה רושקה לגעה
 םסקה לעופ עודיכ .בטיה ותוא
 ,זאו ,םייח םירוצי לע קר 0!ץהוסהכה סורסז

 אוה ,רואזונידה יככותב תמ לגעה רשאכ
 הרפ - תיעביטה ותרוצל הרזח ךופהל לולע
 טילש לש ותמכסה תא שארמ גישהל יאדכ)
 םילולע םיאתמה לדוגב םירואזוניד .(!ךובמה
 .אמיכחל ידו ,הז יטמרד יונישב דומעל אלש

 6 43 כ



 (סולכטסכוא ןרוא +ועיו יקצסיפ לייא תזאמ .11 רפסמ קרפ

 ןטקפ ,תנגה תא אלמ עככתמ עו הטכח לוק רק [מז גפ5 דע לבא | ייכ ,תיבה
 ןםיקרו[צתו טעה ,תלד הפפ) .תע .םח ןידע חאה - םישעיצ ןאכ והש דש

 . המעפ | כרב

 יקיפסה אל צדו םה
 ₪32 םא ,הככהה םחרתהל
 סאשהל לבוג | .תעב םחנתיבבעב

 'דקפמה ,רעק ןמ( ךות

 ודרי רצק ןמז דוא> - םעט רשח הי 9% 5

 סתוא רתאל יוכיסהז רוחאה 5 רקובה יליפְרע
 ! יס | היהי

" 4 ₪ 

 | ּ ו

 .תומוכה לבל עדות .ירתשה ,תולע דע הבחג
 . חרכי לבל רוזאה .תוא רתבל

 םתוו+ ספת - רקוכה דג דרעי םה םוא

 רחו' דוע .אוה והמ
 !?ךממ דגובמ
 ךרדב ם= .תוילועש :תבועה ..

 ...םידענ 'ללכ

 .:תעה התוווצ

 - קוחר ןנ'פסת אל

 .-שי המ ה%

 ,רודה .תחופו ךלוה
 המ כנו םימ'ה

 .תרמאש המ ה%
 ןידעו ליל יגח נפל דבב
 ..ףוסכ .תא םצצור ןגנוא

 ,יא עודד ןיבמ םניא ,ללבכ.

 ..תוג5 .ךירב ,םדקתמה יל
 ליטל .השלה אגמאב.

 כ יחכ- יפוסגיא

 רכְנ נא ,הגאד לא

 .!.תוריכבב. ךרדב. ,תעכ
 .ץיגנ ףבית

 אלימק .ןהכוותפל םעט ןיא , החילס
 5פרעב- ץמל ךיושמהל 'דמ ןכוטממ

 כ
 ?םשל .תרמוא .תאז המ

 וטלחה> העוט שוריפ> התו

 עקרק ץורע ןאב ש'
 ןוש'ל לכונ , לא ץנושמ ןטק
 ךודב ךישמהלו וב

 .לפרעה דז'ב תישבל

 ו: העוט א
 וגח2וא ךללב-

 !םיבוכיסב. ןםובלוק

 ; םוי וא רככ ,שזא 7

 רכב 'תררועתהועב |ישבע
 םדרהל חילגא 2 1 ?הֶז ןהז ..חוא

 ..בוש ; ןושי5 :תקפסיה 5

 .יוט וב

 ..ההתהוא

 עדר .₪צימו לןוטרב-

 ! רה . ומוק

 !?הרק המ.ת

 לע ו5פג םייתעה

 ,גל> םיצנמכ .עחעא
 .םיקר6 לע ₪חמ

 ..- ןוויכ לכח
 !םיבקוח ונחנא

| 

 !םירידזא םיהולא

 הז ךיי דוי א5 עא

 ,הלילב- ףואר'גב \ הר



 \/ז?7  חולב םוסרפה יללכ
 היולג יבג לע תקתרמ העדומ בותכ .1

 אלל ,תוקיר תויולג תונקל רשפא)
 .(ראודה תושר יפינסב ,תונומת

 : ,קתעומ קחשמ רוכמל רוסא - םירצוי
 תויוכזב תעגופ העדומה םא קודב .2

 .תירוקמה ותזידאב קחשמ דוכמל רתומ
 1409 .ד.ת לא היולגה תא חלש .3

 תא םסרפל םיחיטבמ ונא .קרב ינבב
 .ןתעגה רדס יפל תועדומה

4 

 הפ לח ה/ תוויכ מ

 תילסרבינוא ודנטנינ תכרעמ הריכמל
 תוטלק 6 ;ח"ש 400 ,תוטלק 4 +
 ח"ש 80-ב תויאקירמא ודנטנינ
 03-9346486 ,בינ .דבלב
 לגלג - יוב םייגל םיקחשמ הריכמל
 וצרא ,סואמ יקימ לש וצרא ,תולזמה
 04-257134 'לט ,ודיע .וירמ רפוס לש
 ,003/% ךסמ ,18א1 אד בשחמ הריכמל
 3.5" - םיננוכ 2 + ןורכיז %
 ינש + רבכעו תופסות + 5.25"-ו
 רודכ :הזיראב םיירוקמ םיקחשמ
 רבכעה .1.גח0 01 126818-ו םערה

 ,וקני רורד .ח"ש 2000 !הלועמ בצמב
 (הפיחת)ו 5
 .ח"ש 250 קר - הלועמ בצמב הגס
 ילט .םילשורי ,לארה רמתיא
 02-724066 וא 5
 תרבוח + יוב םייג יקחשמ הריכמל
 ,ןמטאב ,וירמ רפוס :קחשמל הכרדה
 75 קחשמ לכ .ןוגרד לבד ,ןמרדייפס
 ₪ א[ 05 :הגסל םיקחשמ .ח"ש
 .ח"ש 30 קחשמ לכ .57./8גא-ו
 ילט .א"ת 92 םולשה ךרד ,ידוא

03-395406 

7 40 

 טנירפס 640% 7  בשחמ :הריכמל
 ,ןשוש דורמנ .םיקחשמ + ח"ש 200-ב
4" 
 הקתפרהה :הריכמל
 ךותמ +:טז86 01 16 ,\לטת< 5

 ךגח6ַצ -ו 6 ימאותל גן תרדס

 תופלחה 8 םינודעומ 8 חולאשמ

 .(הזיראב רוגסו ירוקמ קחשמה)
 וא 002 יגצו 512% שרוד קחשמה
 03-9660978 'לט ,ירוא .4
 קיטסיו'ג - בוט בצמב הגס הריכמל
 ,ודיע .ח"ש 150 .םיקחשמ 2 +
 (ןולוחו 9
 ךסמ + וברוט אד 18א1 םאות הריכמל
 חישק קסיד + םיטקסיד יננוכ 2 ,עבצ
 ןמז ןועשו יפרג סיטרכ + הבחרה +
 + תספדמו קיטסיו'גל האיצי ,ינורטלא
 קסידה לע) תונכותו םיקחשמ
 052-507086 ,בירי .(חישקה
 + חדקא + הלועמ בצמב הגס הריכמל
 (חדקאל) תטלקב םיקחשמ השולש
 תטלק .(םיקיטסיו'ג אלל) ח"ש 400-ב
 ,יתיא .(ח"ש 95) "םיננעה טילש" הגס
 (תבשב אל ,16:00--20:00) 3
 בצמב יצחו הנש ןב 56024 הריכמל
 תוטלק 11 ללוכ .ריחמ יצחב ןייוצמ
 2 ,תחא לכ ריחמ יצחב תורחבנ
 03-887311 .םיקיטסיו'ג
 ,18א1 אד םאות בשחמ הריכמל
 יקחשמ + 6( ,ינועבצ ךסמ ,%
 1500 ,שדח בצמב תונכותו תרמצ
 02-416185 ,ח"ש
 ךסמ + 181 םאות בשחמ הריכמל
 אנ .ח"ש 1000 .תדלקמ + (<(ג/
 ,ןורי ,16:00-19:00 ןיב ןפלטל
4" 
 הארנש ינועבצ 602/\ ךסמ הריכמל
 ,יעור ,ח"ש 450 ,שדח ומכ
8" 
 + \זגוה 800 1. בשחמ הריכמל
 ,םיקחשמ ,םיקיטסיו'ג 2) תופסות
 בצמב +(1ג11 1050 :םיטקסיד יננוכ
 .ביבא לת ,יקסבוקרב ליג .בוט
1" 
 ךסמ ,18%1 אד םאות בשחמ הריכמל
 וברוט + ההובג היצולוזרב ((4
 ,רבילוא ליג .האיצמ ריחמ .שידח
0-07 
 סנילמרג :יוב םייגל םיקחשמ הריכמל
 75) 33031 /[ופ8ןסח-ו (ח"ש 60) 2

 052-502768 ,קרב .(ח"ש
 + םיקחשמ 4 + הגס תכרעמ הריכמל
 ,ןוסקניפ יש .ח"ש 350-ב קיטסיו'ג
 (ברעבו\ו 2
 386-5% 16- םאות בשחמ הריכמל
 לכ ללוכ ,120%18 חישק ןנוכו
 03-5033072 ,ןליא .תואיציה
 םישדח הגס יקחשמ ינש הריכמל
 40 1688 0% :לוזו בוט בצמבו

 הריכמכ 86 בחכתהלכ םיצור 8

 וא ריפוא .ח"ש 60 א1ע 160 ;ח"ש

 08-430987 ,ףסא
 ריחמב םיקיטסיו'ג ינש + הגס תכרעמ
 08-417711 ,לג .ח"ש 0
 + השדח טעמכ הגס תכרעמ הריכמל

 לבד ,סואמ יקימ :םיקחשמ העבראו חדקא
 תילגו תואלפה ץראב דיק סכלא ,ןוגרד
 ילט .ןמרגיא זוע ,ריבס ריחמ .תוירי
1" 

 ם נכי נןיעימ

 םיקחשמהמ םיינש וא דחאב ןיינועמ *
 וירמ :(ח"ש 70-ב) ודנטנינל םיאבה
 יבצ ,2 הדלז ,1 הדלז ,3 וירמ ,2
 דורמנ .ןוספמיס תחפשמו ה'גנינה
 052-429804 ,ןשוש

 רפכ) ןורשב ןודעומ םיקהל ןיינועמ -*
 םידליל ,ודנטנינל (הננער/אבס
 רוזעל הצורה לכ .9-14 םיאליגב
 ,דורמנל רשקתהל אנ רבדב
4" 

 יוב םייגל תטלק ףילחהל תניינועמ א
 תחא דעב 6/4187 אוה המשש
 ,ןמקפ ,ןוספמיס :תואבה תוטלקהמ
 ,יריש .םינולבה דליו תויזוורב ןודגא
39" 
 סייפס ףילחהל וא רוכמל ןיינועמ
 תוארוה תרבוח + ירוקמ) 3 טסווק
 4 טסווק סייפס תרומת (תירבעב
 ,ןריב רוא ./024-ל ,ירוקמה
4" 

 ,4 08.0 אשונב רשק רוציל ןיינועמ *
 ,לבג רמות .ודנטנינ ,םיבשחמ
4" 

 בצמב הגס תטלק ףילחהל ןיינועמ *
 לכ וא 2 אלפה דלי קחשמב ןיוצמ
 03-9316714 ,ריפכ .רחא הפי קחשמ

 ףורשש דחא לכ םע בתכתהל ןיינועמ -*
 ףסא .ק6- םאותל םיקחשמו הגס לע
 דוקימ ,הנבי ,8 זוגאה ,11.5 ןב ,תלופ

0 

 םיטסווק לש תונורתפ הריכמל =
 ,רבליס לאומש .םירחא םיקחשמו
 תבשב אל 7

 ןיב) םע ודנטנינ יל שי !!!וליצה *
 אוצמל יתחלצה אל .1 הדלז (ראשה
 ירוא ???אוה הפיא .1.6ש6] 5 תא

 ןורשה תמר ,57 רמותה ,היבקע
 לכל ןורתפה תא ףילחהל ןיינועמ א

3- 

 ו-0 < וכ... רש

7 

--->- 40/'% 

 - הש.

* . 

. 

 ,ןר .ןקמח עצבמב הרזע תרומת טסווק
7 
 המ .הלחתהב 0014 ₪%8-ב יתעקתנ

 ,ףוסבש ידכ הלחתהב תושעל רשפא
 דוד ?ק'ג תא אצמא ,ןולמה ךותב
 ןורשה דוה ,66 הלואגה ,לדנק
 יר'גו םוט קחשמב שי קשנ יגוס וליא
 ליעפהל רשפא דציכ ?(6- םאות)
 רשג ץוביק ,גרבסולש רונמ ?הז קשנ
 ויזה

 יק ח ש מ
 םידיקפ>ת

 .\ ככ וא ]כ תצובק ןגראמ
 הפיח רוזיאב םיליחתמ םינקחש
 .רונמ רפועל תונפל םיטרפל .למרכהו
 04-371089 'לט
 + 3-1 2 1282 תוכרעמ :הריכמל
 ,ןשוש דורמנ .ח"ש 110-120 .תויבוק
4" 
 ריחמב החמומל 1282 תכרע :הריכמל
 לש "ףושיכ" ירפס ינש ,ח"ש 3
 ח"ש 15 ,(4-ו 3 רפסמ) ןוסק'ג ביטס
 052-915094 ,ןירמת ןור .דחא לכ
 ד"ומ ןודעומ םימיקמ אל המל
 ,119 רופלב ,ביני יעור ?םי-תבב
 םי-תב
 ,החמומלו םדקתמל םיטסה הריכמל
 תושנ" הקתפרהה .דחא לכ ח"ש 5
 ,גומלא .ח"ש 20 ,"חריה
 צ"החא 7 דע +4 ,1
 םיכובמ ןודעומ חותפל ןיינועמ
 ול שיש ימ לכ .דודשאב םינוקרדו
 ףרטצהל ןיינועמ וא םיאתמ ןודעומ
 08-556868 ,רחשל רשקתי
 תקחשמש םינקחש 6 תב הצובק
 םינקחש דוע תשפחמ דודשאב הנשכ
 ,ןריטל רשקתהל אנ .4-6 תוגרדב
0 
 החמומל 8.0 תכרע הריכמל
 המיאה יא אלל םדקתמל 08-ו
 ןרע ,תויונק תואקתפרהו ןייוצמ בצמב
4" 
 וא/ו !כ.כ ןודעומ חותפל ןיינועמ
 רוזעל תוסנל הצורש ימ לכ .א כא
 הצורש ימ ןבומכו םוקמה תא להנל
 לא רשקתהל ןודעומב קחשל אובל
 03-6991293 ,רמה ודיע
 : הנוכשב !כ8אןכ ינקחש םישורד
 ספתייש דלי .לאימרכ לש תיברעמה
 תינעזצקמ הרוצב הסונמ דואמ ןקחשכ
 ,קי'צשפ לט :םיטרפל !לבקתי דחוימב
 ,04-986681 לאימרכ 'א 53 םיזראה
 04-988331 ,יזנכשא חתפי
 יקחשמ םוחתב םימגרתמ םישורד
 םוגרת תמגוד וחלש אנא .םידיקפתה

 יקחשמ םוחתב ןויסינה לע םיטרפו
 שי .קרב ינב ,1409 .ד.תל םידיקפתה
 "םוגרת רובע" הפטעמה לע ןייצל

 הליחתמ [2%[כ תצובק תחתפנ =*
 ליחתמ מ"הש שורד .אבס-רפכב
 רוא .תורבוח םע ףידע - םינקחשו
 052-952994 ,ןריב

 םישפחמ ?₪268:2-ב היעב םכל שי *
 והשימל תוארהל םיתמ םתס וא רמוח
 ונפ ?השדחה תצלפמה וא ךובמה תא
 ,ראודבו ןופלטב 8כ-ה ןודעומל
 תילע ,03-6956737 ,קפא יבוק
 א"ת 12 רעונה

 ג12602-ו 8.0 תרובח תנגראתמ =
 ףתתשהל הצורש ימ לכ .םייח תירקב
 רואנ בגש ,מ"השל רשקתהל אנ
 ,לבג רמותל וא ,4
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 ש ד ח

 | !ך"נת ₪
 לש ך"נתה גאב תאצוהב אצי שדוחה

 רפסה .קרובד ןו'ג תאמ ,בשחמה יקחשמ
 םיקחשמה 300-מ רתוי לע םירואית לָיכמ
 - הצרא עיגה םרט םקלח) רתויב םיינכדעה
 םג) תורוקיב ,םיפיט ללוכ (ועיגה רבכ םיבר
 רפסה תכירכב .תובושח תורעהו (!תוליטק
 םיקחשמ םיאלמ םיטקסיד ינש םיזורא
 .םירדהנ

 תוש ד ח

 ?הגסב םירבדמ המ לע ₪
 להנמ ,ישאיאה רמ ץראב רקיב עובשה

 ידכ אב חטב אוה .הגס לש ימלועה קווישה
 הארנ ילוא ?המ לבא - בושח והשמ לע רבדל
 ואציש םישידחה םירישכמהמ המכ ץראב
 !תווקל דימת רשפא ?םלועל

 פו רוק ב
 ,םלועב רתויב ריהמה דופיקה ,קינוס

 ,תיעקרק-תת הרהנמב ול ץר וישכע שממ
 ותוא ורצעי אל םא .לארשי ץראל ךרדב
 דולב ונממ תונהיל לכונ סכמב

 לכ תא לטבל אנ זא .םייעובש-עובש

 ...לודגה שפוחל תורחאה תוינכותה

 ףוסב תכרעמל עיגה ךורש אגרש
 ךירצ ןויתפ הזיא תעדל הצר אוה .שדוחה
 .בשחמל רבכע סופתל ידכ תדוכלמב םישל

 ,ונלאש "?המל"
 קחשל הצור ילש לותחה םג יכ"

 "!בשחמב
 תא םסרכמ ךורש אגרש המל

 ?תדלקמה
 !0- םעוט תויהל הצור אוה יכ
 רמא מ"השהשכ ךורש אגרש השע המ

 לזונ אלמ קנע לכימל הלפנ בהזה תעבט"
 ?"עבעבמו קורי

 "...התוא אוצמל ידכ המינפ ץפוק ינא"
 - םימל לפנ ךורש אגרש לש םסוקה

 ליטמ ינא" .תוחשל עדוי אל אוה םג לבא
 .אגרש קעז "!םסק

 הנכומ היבוק ,מ"השה לאש "?הזיא"
 .ודיב

 .אגרש בהלתה "!קרב - הא"
 לחהו שואייב מ"השה למלמ "...ממה"

 "?תולמשחתהמ קזנה תלבט הפיא" .ףדפדל

 6 47 קשכ
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